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INTRODUCERE 

 

 În perioada 28.09.2020 – 28.09.2021, Comisiei Electorale Centrale i-au fost înaintate 

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

inițiază procedurile de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi, astfel: 

- la 28 septembrie 2020, secretarul Consiliului comunal Hârtop, raionul Cimișlia, a 

notificat Comisia despre demisia domnului Vladimir Medoni din funcția de primar; 

- la 31 decembrie 2020, secretarul Consiliului comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni, 

a notificat Comisia despre decesul primarului Cozariuc Adrian; 

  - la 2 martie 2021, secretarul Consiliului comunal Camenca, raionul Glodeni, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Postolachi Ion; 

- la 23 martie 2021, secretarul Consiliului comunal Ucrainca, raionul Căușeni, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Crivoi Ion; 

- la 2 aprilie 2021, secretarul Consiliului sătesc Pârlița, raionul Fălești, a notificat Comisia 

despre decesul primarului Neagu Mihail; 

- la 12 mai 2021 secretarul Consiliului orășenesc Cupcini, raionul Edineț, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Ostafciuc Ivan; 

- la 20 mai 2021, secretarul Consiliului comunal Ișcălău, raionul Fălești, a notificat Comisia 

despre decesul primarului Muntean Galina; 

- la 28 iulie 2021, secretarul Consiliului sătesc Călinești, raionul Fălești, a notificat Comisia 

despre demisia doamnei Pădure Svetlana din funcția de primar; 

- la 18 august 2021, secretarul Consiliului sătesc Ștefănești, raionul Ștefan Vodă, a notificat 

Comisia despre demisia doamnei Qatrawi Ersilia din funcția de primar; 

- la 18 august 2021, secretarul Consiliului sătesc Palanca, raionul Ștefan Vodă, a notificat 

Comisia despre demisia doamnei Voloh Larisa din funcția de primar; 

- la 21 august 2021, secretarul Consiliului sătesc Bălceana, raionul Hâncești, a notificat 

Comisia despre demisia domnului Păsat Iurie din funcția de primar; 

- la 25 august 2021, secretarul Consiliului sătesc Hlinaia, raionul Edineț, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Ceban Ion; 

- la 3 septembrie 2021, secretarul Consiliului municipal Bălți, a notificat Comisia despre 

demisia domnului Usatîi Renato din funcția de primar;  

- la 7 septembrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Opaci, raionul Căușeni, a notificat 

Comisia despre demisia domnului Tarâță Gheorghe din funcția de primar; 

- la 9 septembrie 2021, secretarul Consiliului comunal Cneazevca, raionul Leova, a 

notificat Comisia despre demisia doamnei Constantinova Tatiana din funcția de primar. 

  Totodată, prin hotărârile nr. 4363 din 14 octombrie 2020, nr. 4581 din 19 ianuarie 2021 

și nr. 4677 din 2 martie 2021, Electorală Centrală a stabilit data de 16 mai 2021 ca zi de desfășurare 

a alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Hârtop, raionul Cimișlia, al comunei 

Negurenii Vechi, raionul Ungheni și al comunei Camenca, raionul Glodeni.  

  Având în vedere că prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 49 din  31 martie 

2021 s-a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1 aprilie 

- 30 mai 2021 și potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării 

de urgență, asediu și de război, în perioada stării de urgenţă nu se admite modificarea Constituției, 

precum şi desfășurarea alegerilor autorităților publice centrale şi locale şi a referendumurilor 

republicane şi locale, Comisia Electorală Centrală a revocat toate hotărârile ce țin  de organizarea 

alegerilor locale noi din 16 mai 2021. 

           Astfel, fiind constatate circumstanțele stabilite la art. 28 alin. (2), lit. a) și e) din Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică locală și art. 5 alin. (4) lit. 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 
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desfășurarea alegerilor locale noi”, precum și în baza materialelor prezentate, Comisia a adoptat 

hotărârile nr. 5026 din 17.06.2021, nr. 5198 din 05.08.2021, nr. 5224 din 26.08.2021, nr. 5243 din 

07.09.2021, nr. 5258 din 14.09.2021 și nr. 5258 din 14.09.2021 prin care a stabilit pentru data de 

21 noiembrie 2021 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în următoarele 

localități: municipiul Bălți, orașul Cupcini, raionul Edineț; comuna Negurenii Vechi, raionul 

Ungheni; comuna Camenca, raionul Glodeni; comuna Ucrainca, raionul Căușeni; comuna Ișcălău, 

raionul Fălești; comuna Cneazevca, raionul Leova; comuna Hârtop, raionul Cimișlia; satul Pârlița, 

raionul Fălești; satul Călinești, raionul Fălești; satul Ștefănești, raionul Ștefan Vodă; satul Palanca, 

raionul Ștefan Vodă; satul Bălceana, raionul Hâncești; satul Hlinaia, raionul Edineț și satul Opaci, 

raionul Căușeni.  

 Prin hotărârea nr. 3 din 20 septembrie 2021, Comisia a aprobat Programul calendaristic 

pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de 

primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021. 

 În perioada electorală (21 septembrie 2021 – 7 decembrie 2021), Comisia a adoptat 68 de 

hotărâri cu privire la organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, a 

căror tematică este prezentată în 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. 

           În context, de menționat și hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 

2011 potrivit căreia s-a stabilit a doua ori a treia zi de duminică din lunile mai și noiembrie ale 

fiecărui an ca zi de desfășurare a alegerilor noi. 

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

regulamente/instrucțiuni și hotărâri ale 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; 

            - 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; 

           - Hotărârea CEC nr. 149 din 16 noiembrie 2021 „Cu privire la transportarea organizată a 

alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”; 
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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 privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de 

subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018; 

           - 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 contextul pandemiei de COVID-19, alegerile locale noi s-au desfășurat în condiții care 

au necesitat reglementări suplimentare. În acest sens, prin Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 

a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a fost aprobată Instrucțiunea privind 

modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor în 

condițiile situației pandemice cu infecția COVID-19. Instrucțiunea prevede măsuri de protecție 

împotriva contaminării care trebuie luate pe parcursul procesului electoral și nemijlocit în procesul 

de vot și vizează toți subiecții implicați.  

O serie de hotărâri adoptate de Comisia Electorală Centrală în cadrul acestui scrutin au 

vizat 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.  
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2. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE ȘI 

A ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE 

 

 În temeiul art. 131 alin. (2) și art. 132 din Codul electoral, Comisia prin hotărârile nr. 15 

din 1 octombrie 2021 și nr. 31-44 din 8 octombrie 2021, a constituit consiliile electorale de 

circumscripție (CECE) enumerate infra: 

 Consiliul electoral al circumscripției municipale Bălți nr. 2; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni; 

  Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul 

Căușeni; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul 

Cimișlia; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale orășenești Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Călinești nr. 17/5, raionul Fălești; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Camenca nr. 19/4, raionul 

Glodeni; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Cneazevca nr. 22/8, raionul 

Leova; 

  Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Palanca nr. 32/14, raionul Ștefan 

Vodă; 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ștefănești nr. 32/20, raionul Ștefan 

Vodă; 

  Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Negurenii Vechi nr. 35/23, 

raionul Ungheni. 

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

constituit secțiile de votare corespunzătoare. 

 În conformitate cu prevederile art. 132 din Codul electoral, Consiliile electorale ale 

circumscripțiilor electorale sătești Pârlița, Călinești, Bălceana, Ștefănești, Palanca, Hlinaia, Opaci 

și comunale Ucrainca au realizat și atribuțiile biroului electoral al secției de votare (BESV). 

 În componența consiliilor electorale au activat în total 127 membri. 

 Pentru constituirea BESV, 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 CECE 

din Registrul funcționarilor electorali. 

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

electorale ale secțiilor de votare, după cum urmează:  

  CECEM Bălți nr. 2 – 60 de birouri; 

 CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia – 2 birouri; 

 CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț – 6 birouri; 

 CECES Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești – 3 birouri; 

 CECEC Camenca nr. 19/4, raionul Glodeni – 3 birouri; 

 CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova – 2 birouri.  

 CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni – 4 birouri. 

 Analizând componența organelor electorale inferioare prin prisma principiului egalității 

între femei și bărbați stipulat de art. 7 din Legea nr. 5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea 

egalității de șanse între femei și bărbați, în activitatea acestora s-au implicat preponderent femeile.    
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Astfel, bărbații au constituit 14,96% în CECE și 17,64% în BESV. Profilul de gen al componenței 

organelor electorale inferioare poate fi vizualizat în infograficele ce urmează. 
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3. INSTRUIREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI ȘI 

A ALTOR SUBIECȚI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL ELECTORAL 

 
În data de 20 septembrie 2021 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă 

Comisia Electorală Centrală (în continuare - CICDE) a aprobat Planul de instruire pentru alegerile 

locale noi din 21 noiembrie 2021, 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: 

pe 4 octombrie (seminar online) și 8 octombrie (seminar față în față) – instruirea membrilor 

Consiliului electoral de circumscripție municipală Bălți; 

în intervalul 12-14 octombrie – instruirea membrilor Consiliilor electorale orășenești, 

comunale și sătești (seminare față în față). 

În cadrul seminarelor au fost abordate următoarele subiecte: modalitatea de lucru, 

înregistrarea concurenților electorali, constituirea și coordonarea activității BESV, colaborarea cu 

persoanele autorizate să asiste la operațiunile electorale, contestațiile electorale, atribuțiile CECE 

în ziua alegerilor, totalizarea rezultatelor alegerilor, procedura de sistematizare, împachetare, 

sigilare și transmitere a actelor, documentelor și a echipamentului electoral. 

La cele 15 seminare au participat 112 persoane din 129 de persoane invitate, rata de 

participare fiind de 86,8%. 

Din perspectiva egalității de gen, balanța se înclină spre femei: 98 de femei și 14 bărbați, 

vezi Figura 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 21 noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

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

două etape: 

Parcurgerea pe platforma de instruire la distanță a CICDE a cursului Birourile electorale 

ale secțiilor de votare la alegerile locale noi pentru funcția de primar. 242 funcționari electorali 

au fost familiarizați cu normele legale privind realizarea procedurilor electorale de către BESV la 

alegerile locale noi pe platforma de e-learning a CICDE. 

Seminarele față în față desfășurate în perioada 3-11 noiembrie au fost axate pe 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, procedura de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, 

documentelor și a echipamentului electoral. La instruire au fost invitați 807 funcționari electorali 

din cadrul birourilor electorale. La cele 27 seminare organizate de CICDE au participat 60,8% sau 

491 funcționari electorali din cadrul BESV (427 de femei și 64 bărbați, vezi Figura 7). 

88,1%

11,9%

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_de_instruire__8261839.pdf
https://www.cicde.md/media/files/files/plan_de_instruire__8261839.pdf
https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2650&l=ro
https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2654&l=ro
https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2661&l=ro
https://e-learning.cicde.md/courses/details/42
https://e-learning.cicde.md/courses/details/42
https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2704&l=ro
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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 

21 noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

Membrii CECE și BESV au fost atenționați despre obligativitatea asigurării securității anti-

COVID a funcționarilor electorali, a alegătorilor și a altor subiecți autorizați să participe la 

procesul electoral și măsurilor anti-COVID în perioada electorală, în conformitate cu 

recomandările OMS, hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) și 

CEC. 

Instruirea responsabililor de tehnologiile informaționale din cadrul CECE a fost 

desfășurată în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală pe data de 15 octombrie 2021. La 

seminarul on-line au participat 16 persoane din cadrul celor 15 consilii electorale, care au fost 

familiarizați cu modalitatea de gestionare a informației în modulele sistemului informațional SIAS 

„Alegeri”. 

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

on-line pe data de 18 noiembrie. În cadrul webinarului la care au participat 117 persoane 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. 

În cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, CICDE a asigurat instruirea 

următorilor actori electorali: potențiali concurenți electorali, secretari ai consiliilor locale, 

observatori. 

Prin intermediul cursului de instruire la distanță: Desemnarea candidaților și statutul 

concurentului electoral la alegerile locale noi (primar) CICDE a instruit 9 potențiali concurenți 

electorali la funcția de primar în cadrul alegerilor locale noi. Cursul oferă o imagine de ansamblu 

asupra particularităților procedurii de desemnare a candidaților pentru funcția de primar și conține 

o prezentare a drepturilor și obligațiilor concurenților electorali la alegerile locale. 

Secretarii consiliilor locale din cele 15 unități administrativ-teritoriale în care au fost 

organizate alegeri au beneficiat de o instruire on-line organizată pe data de 24 noiembrie al cărei 

subiect a fost: Atribuțiile secretarului Consiliului local în domeniul electoral. În cadrul instruirii 

au fost evidențiate atribuțiile administrației publice locale în perioada electorală, dar și în afara 

acesteia. 

 CICDE în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a organizat pe data de 19 noiembrie 

și 2 decembrie seminare de instruire on-line pentru observatorii acreditați în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi din partea asociațiilor obștești calificate și concurenți electorali. 50 de 

persoane au fost familiarizate cu cadrul legal privind activitatea observatorilor (cu accent pe 

drepturile și obligațiile acestora), dar și cu funcționalitatea modulului SIAS: Observatorii - 

modalitatea de înregistrare a sesizărilor prin intermediul modulului. 

 Pentru desfășurarea instruirilor funcționarilor electorali și a altor subiecți implicați în 

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

87,0%

13,0%

Analiza sub aspectul dimensiunii de gen a 

participanților la seminarele de instruire organizate 

pentru BESV la alegerile locale noi

Femei Barbați

https://e-learning.cicde.md/courses/details/33
https://e-learning.cicde.md/courses/details/33
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Membri CECE

11%

Membri BESV

47%

Operatori CECE

1%

Operatori BESV

11%

Potențiali 

concurenți 

electorali

1%

Observatori

5%

Beneficiari curs 

e-learning BESV

23%

Secretari ai 

Consiliilor locale

1%

Persoane insruite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi 

din 21 noiembrie 2021

didactice: 

 Manual pentru membrii CECE (ro-ru); 

 Manual pentru membrii BESV (ro-ru); 

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

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

 Modele de acte necesare în activitatea membrilor CECE la alegerile locale noi din 21 

noiembrie 2021; 

 Modele de acte necesare în activitatea membrilor BESV la alegerile locale noi din 21 

noiembrie 2021; 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.cicde.md. 

 În total, pentru buna desfășurare a alegerilor locale noi, în cadrul a 38 de seminare, 5 

webinare și 2 cursuri de instruire la distanță, CICDE a instruit 1052 de persoane, vezi Figura nr. 

8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 8. 

Categoriile de 

persoane instruite 

de CICDE pentru 

alegerile locale noi 

din 21 noiembrie 

2021 

 

http://www.cicde.md/
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4. ASIGURAREA CU ECHIPAMENT ELECTORAL ȘI A MĂSURILOR DE 

PROTECȚIE ÎN PROCESUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR 

ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI PANDEMICE COVID-19 

  

 Respectând prevederile Codului electoral, autoritățile administrației publice locale (în 

continuare – APL) au pus la dispoziția organelor electorale localuri și echipamentul electoral 

necesar (urne, cabine de vot uniformizate, mobilier etc). 

 În scopul asigurării condițiilor pentru buna desfășurare a alegerilor locale noi stabilite 

pentru data de 21 noiembrie 2021, al implementării prevederilor Regulamentului cu privire la 

accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărârea 

Comisiei nr. 4463 din 26 ianuarie 2016 și ale Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii 

secţiei de votare, aprobate prin hotărârea CEC nr. 2625 din 12 august 2014, Comisia prin demersul 

nr. CEC-8/217 din 6 noiembrie 2021 a solicitat APL amenajarea spațiilor destinate desfășurării 

votării astfel încât acestea să fie confortabile din punct de vedere termic și să existe mijloace de 

comunicații (telefon, conexiune internet), energie electrică, grup sanitar, mijloace de stingere a 

incendiilor, marcaje ale căilor de evacuare, precum și planul de evacuare în caz de urgență, 

echipamentele și instalațiile să se afle în stare de funcționare. 

 Suplimentar, Comisia a reamintit că secțiile de votare urmează să fie amplasate în spații 

aflate la parterul clădirilor, în locuri publice accesibile, traseele stradale către acestea să faciliteze 

accesul persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, localul secției de votare să permită o cât mai 

bună organizare și desfășurare a operațiunilor electorale. 

 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 (școli, licee, 

grădinițe, case de cultură, biblioteci etc.), accesibilitatea cărora pentru persoanele cu dizabilități 

urmează a fi asigurată în continuare. 

 Pentru asigurarea respectării cadrului normativ vizat, Comisia în procesul de organizare și 

desfășurare a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 a asigurat următoarele măsuri: 

 - fiecare secție de votare, din cele 88 constituite, a avut în dotare 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. 

Comisia a transmis în gestiune atât CECE, cât și BESV, pe perioada activității acestora, 

laptopuri conectate la programul informațional specializat SIAS ,,Alegeri”, cu ajutorul cărora 

operatorii au verificat arondarea alegătorilor la secțiile de votare și au marcat prezența acestora la 

vot. 

 Asigurarea măsurilor de protecție în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor 

în contextul pandemiei COVID-19 

 În scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 în procesul de organizare a alegerilor, 

Comisia a asigurat respectarea măsurilor de protecție în sănătate publică în scopul prevenirii și 

controlului răspândirii infecției pentru toți subiecții implicați în procesul electoral prin repartizarea 

organelor electorale inferioare a bunurilor și echipamentelor de protecție (măști și mănuși, viziere 

și costume de protecție, termometre și dezinfectanți pentru suprafețe și mâini). 

        Desfășurarea activității organelor electorale și a procesului de vot în condiții de 

pandemie 

 La intrarea în sediile organelor electorale au fost afișate regulile de acces în sediu și 

materialele informative care promovează regulile de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii, 

precum și alte măsuri de control și combatere a răspândirii infecției COVID-19, stabilite de către 
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CNESP. La fel, la intrarea în sediile organelor electorale, au fost instalate, în locuri vizibile și 

accesibile pentru vizitatori, dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru igiena 

mâinilor. Accesul în sediul organului electoral și în secția de votare a fost permis doar dacă 

persoana purta mască și doar după ce i s-a verificat temperatura. 

 Președintele organului electoral, în perioada activității acestuia, a organizat și monitorizat 

starea de sănătate a membrilor și personalului auxiliar (operatori, consultanți, contabili, șofer) prin 

măsurarea zilnică a temperaturii fiecărui funcționar și/sau a persoanei din aparat (operatori, 

consultanți, contabili, șofer) prezente fizic la sediul organului, cu înscrierea rezultatelor într-un 

registru. 

 În fiecare BESV, obligatoriu, a fost realizată dezinfectarea și aerisirea secției de votare cu 

o periodicitate de 2-3 ore de către o persoană angajată în acest scop. Au fost supuse dezinfectării: 

încăperea secției de votare și încăperile auxiliare aferente, suprafețele și echipamentele din dotarea 

sediului, ștampilele cu inscripția „Votat”. 

 În ziua alegerilor funcționarii electorali și operatorii au purtat obligatoriu măști de 

protecție, mănuși și viziere, iar persoanele autorizate să asiste la operațiunile electorale au purtat 

măști de protecție. Membrul responsabil a asigurat verificarea temperaturii alegătorilor la intrarea 

în sediul secției de votare. Fiecare alegător trebuia să poarte mască de protecție, iar cazul în care 

nu avea mască, primea una gratuit. 

 Membrii BESV care au fost desemnați pentru a se deplasa cu urna de vot mobilă, precum 

și persoanele care i-au însoțit, în mod obligatoriu, au fost asigurați cu echipament de protecție 

(măști, mănuși, viziere, costume etc.) și atenționați să respecte cu strictețe regulile de utilizare a 

acestuia. Echipa care s-a deplasat cu urna mobilă, pe lângă documentația și materialele necesare 

pentru votare, deținea asupra sa și un număr suficient de măști, pentru a fi oferite gratuit 

alegătorilor care nu le aveau. 

 

           4.1 Asigurarea  informațională a procesului electoral  

 

În total, pentru alegerile locale noi desfășurate la data de 21 noiembrie 2021 în 15 localități 

din țară, în listele electorale au fost înscriși 130751 de 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.  

Conţinutul 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 informaţia sa 

personală. În acelaşi timp, membrii birourilor electorale au pus la dispoziţia alegătorilor listele 

electorale spre verificare în localurile secţiilor de votare. 

În cadrul asigurării unei securități suplimentare procesului electoral și în vederea 

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

stat „Alegeri”, Comisia Electorală Centrală a aplicat, în cele 88 de secții de votare, modulul 

„Prezența la vot și procese-verbale” al SIAS „Alegeri”. 

Astfel, la sediul Comisiei Electorale Centrale au fost verificate cele 200 de laptopuri și 100 

de camere video din dotare, destinate alegerilor, fiind reinstalate și reconfigurate după necesitate 

softurile dedicate asigurării securității sistemului. Ulterior, echipamentul a fost transmis organelor 

electorale.  

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 din cele 88 secții de votare deschise a fost conectată la internet din 2 surse 

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

secție de votare au fost contractați câte 2 operatori de calculator. 

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

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

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

GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ PENTRU SUSȚINEREA 

CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE PRIMAR 

 

 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 1 octombrie 

2021, Comisia a eliberat CECE după cum urmează: 

Denumirea organului electoral 
Nr. de serie 

(RO) 

Nr. de serie 

(RU) 
Data 

CECEM Bălți nr. 2 

000001-000300 000601-000840 01.10.2021 

000301-000600 000841-000900 
05.10.2021 

000901-001230 001231-001800 

CECES Opaci nr. 10/16, 

raionul Căușeni 
002077-002097 - 11.10.2021 

CECEC Ucrainca nr. 10/25, 

raionul Căușeni 
001801-001821 - 11.10.2021 

CECEC Hârtop nr. 11/10, 

raionul Cimișlia 
001822-001842 - 11.10.2021 

CECEO Cupcini nr. 16/2, 

raionul Edineț 
001843-001887 002121-002150 11.10.2021 

CECES Hlinaia nr. 16/21, 

raionul Edineț 
002056-002076 - 11.10.2021 

CECES Călinești nr. 17/5, 

raionul Fălești 
001972-001992 - 11.10.2021 

CECEC Ișcălău nr. 17/16, 

raionul Fălești 
001888-001908 - 11.10.2021 

CECES Pârlița nr. 17/26, 

raionul Fălești 
001909-001929 - 11.10.2021 

CECEC Camenca nr. 19/4, 

raionul Glodeni 
001930-001950 - 11.10.2021 

CECES Bălceana nr. 20/2, 

raionul Hâncești 
001993-002013 - 11.10.2021 

CECEC Cneazevca nr. 22/8, 

raionul Leova 
002098-002111 002151-002157 11.10.2021 

CECES Palanca nr. 32/14, 

raionul Ștefan Vodă 
002035-002055 - 11.10.2021 

CECEC Ștefănești nr. 32/20, 

raionul Ștefan Vodă 
002014-002034 - 11.10.2021 

CECEC Negurenii Vechi nr. 

35/23, raionul Ungheni 
001951-001971 - 11.10.2021 

Total 1241 907 - 

 Conform prevederilor art. 46 alin. (2) din Codul electoral, partidele politice şi alte 

organizații social-politice înregistrate, blocurile electorale, dar și cetățenii Republicii Moldova 

care își înaintează propria candidatură (candidații independenți) și-au desemnat candidaturile 

pentru funcția de primar. Prin urmare, prin hotărârile CECE, au fost înregistrați următorii 

concurenții electorali: 
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Organul 

electoral 

emitent 

Nr. și data emiterii 

hotărârii privind 

înregistrarea 

concurentului 

electoral 

Numele, prenumele 

concurentului 

electoral 

Denumirea subiectului care a 

desemnat candidatul 

CECEM 

Bălți nr. 2 

Hot. nr. 8 din 

05 octombrie 2021 
MARCOCI Boris 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 11 din 

08 octombrie 2021 
STRACIUC Ion 

Partidul Politic „Partidul Acasă 

Construim Europa „PACE” 

Hot. nr. 18 din 

14 octombrie 2021 
BURDUJA Maxim 

Partidul Politic 

„Partidul Unității Naționale” 

Hot. nr. 19 din 

18 octombrie 2021 

NESTEROVSCHI 

Alexandr 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 20 din 

20 octombrie 2021 
TULBURI Ivan Partidul Liberal 

Hot. nr. 22 din 

20 octombrie 2021 
GRIGORIȘIN Nicolai Candidat independent 

Hot. nr. 24 din 

21 octombrie 2021 
CHIRILCIUC Nicolae Partidul „Patrioții Moldovei” 

Hot. nr. 25 din 

21 octombrie 2021 
GHELICI Fiodor 

Partidul Politic 

Partidul Oamenilor Muncii 

Hot. nr. 27 din 

25 octombrie 2021 
FIODOROVA Daria 

Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai Noștri” 

Hot. nr. 28 din 

25 octombrie 2021 
TAUBER Marina Partidul Politic „Șor” 

Hot. nr. 91 din 

26 octombrie 2021 
DACHI Vladimir Partidul Politic „NOI” 

 

CECES 

Opaci nr. 10/16, 

raionul Căușeni 

Hot. nr. 6 din 

14 octombrie 2021 
POTÎNGA Ion 

Partidul Politic 

„Platforma Demnitate și Adevăr” 

Hot. nr. 9 din 

19 octombrie 2021 
LUNGU Constantin 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 10 din 

23 octombrie 2021 
PINTEAC Roman Candidat independent 

 

CECEC 

Ucrainca 

nr. 10/25, 

raionul Căușeni 

Hot. nr. 10 din 

15 octombrie 2021 
NOVÎI Veaceslav 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 12 din 

22 octombrie 2021 
MACOVEI Tamara 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

 

CECEC 

Hârtop nr.11/10, 

raionul Cimișlia 

Hot. nr. 10 din 

16 octombrie 2021 
NEGRU Ion 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 11 din 

20 octombrie 2021 
CARAJA Vitalie Candidat independent 

Hot. nr. 12 din 

22 octombrie 2021 
CORLĂTEANU Radu Candidat independent 

Hot. nr. 13 din 

22 octombrie 2021 
VLASENCO Sergiu 

Partidul Politic 

,,VOINȚA POPORULUI” 

 



 

 

Pagină 17 din 51 

 

CECEO 

Cupcini nr.16/2, 

raionul Edineț 

Hot. nr. 8 din 

15 octombrie 2021 
MELNIC Nicolai 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 9 din 

15 octombrie 2021 
URZICĂ Boris 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 14 din 

21 octombrie 2021 
MAGU Ludmila Candidat independent 

Hot. nr. 21 din 

25 octombrie 2021 
RUSSU Ghennadi Candidat independent 

 

CECES 

Hlinaia 

nr. 16/21, 

raionul Edineț 

Hot. nr. 7 din 

15 octombrie 2021 
LAMBARSCHI Aliona 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 9 din 

22 octombrie 2021 
GĂINĂ Mihail 

Partidul Politic „Partidul Acasă 

Construim Europa „PACE” 

Hot. nr. 10 din 

22 octombrie 2021 
CEBAN Tudor 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 
 

CECES 

Călinești  

nr. 17/5, 

raionul Fălești 

Hot. nr. 11 din 

22 octombrie 2021 
PROCOPCIUC Ala Candidat independent 

Hot. nr. 10 din 

19 octombrie 2021 
CURTESCU Eduard 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 
 

CECEC 

Ișcălău 

nr. 17/16, 

raionul Fălești 

Hot. nr. 8 din 

15 octombrie 2021 
POGÎLĂ Ina 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 9 din 

15 octombrie 2021 
PROCOPCIUC Maria 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 12 din 

21 octombrie 2021 
BOICIUC Alexandru Partidul Politic „Șor” 

 

CECES 

Pârlița 

nr. 17/26, 

raionul Fălești 

Hot. nr. 2 din 

14 octombrie 2021 
NEAGU Sergiu 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 4 din 

21 octombrie 2021 
ISTRATI Valeriu Candidat independent 

 

CECEC 

Camenca 

nr. 19/4, 

raionul Glodeni 

Hot. nr. 11 din 

14 octombrie 2021 
BĂITOI Ion Partidul Democrat din Moldova 

Hot. nr. 14 din 

21 octombrie 2021 
POSTOLACHI Ala 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 
 

CECES 

Bălceana 

nr. 20/2, 

raionul Hâncești 

Hot. nr. 10 din 

15 octombrie 2021 
TEMCIUC Aurelia 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 11 din 

15 octombrie 2021 
TENTIUC Ivan 

Partidul Politic 

„Platforma Demnitate și Adevăr” 

Hot. nr. 12 din 

25 octombrie 2021 
GUȘTIUC Nicolae Candidat independent 

 

CECEC 

Cneazevca 

nr. 22/8, 

raionul Leova 

Hot. nr. 8 din 

21 octombrie 2021 
CEBOTARI Alexei 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 9 din 

21 octombrie 2021 
TOMȘA Larisa 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 10 din 

25 octombrie 2021 
DARII Alexandr Partidul Democrat din Moldova 
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Profilul de gen al candidaților înregistrați

BĂRBAȚI FEMEI TOTAL

Figura nr. 9

 

CECES 

Palanca 

nr. 32/14, 

raionul 

Ștefan Vodă 

Hot. nr. 8 din 

20 octombrie 2021 
BABIN Andrei 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 9 din 

21 octombrie 2021 

COZLOVSCHI 

Dumitru 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 10 din 

26 octombrie 2021 
BABEI Tatiana Candidat independent 

Hot. nr. 11 din 

26 octombrie 2021 
MARLEAN Viorel Candidat independent 

    

CECES 

Ștefănești 

nr. 32/20, 

raionul 

Ștefan Vodă 

Hot. nr. 7 din 

19 octombrie 2021 
BUJOREAN Ruslan 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 8 din 

26 octombrie 2021 
GUȚU Natalia 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

    

CECEC 

Negurenii Vechi 

nr. 35/23, 

raionul Ungheni 

 

Hot. nr. 6 din 

15 octombrie 2021 
COZARIUC Vadim 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

Hot. nr. 7 din 

15 octombrie 2021 
USCATU Galina Partidul Democrat din Moldova 

Hot. nr. 8 din 

15 octombrie 2021 
PRIMAC Petru 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Hot. nr. 10 din 

19 octombrie 2021 
CARAUȘ Irina 

Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 

În total, pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, organele electorale inferioare 

au înregistrat 52 de concurenți electorali, dintre care 41 de candidați au fost înaintați de partide 

politice și un bloc electoral, iar 11 au fost candidați independenți. 

Totodată, doi pretendenți la calitatea de candidat la alegerile locale noi pentru funcția de 

primar al municipiului Bălți (Mihai Cristian, desemnat din partea Partidului Politic „NOI” și Arina 

Spătaru – candidat independent) și un pretendent la funcția de primar al orașului Cupcini, raionul 

Edineț (Ivan Șîrchin – candidat independent) au primit refuz de înregistrare.    

 După profilul de gen, 21,15% din candidații înregistrați au fost femei. 
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6. MONITORIZAREA ALEGERILOR 

 

La alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a acreditat 151 

de observatori naționali. Dintre aceștia, 150 au fost înaintați de 3 asociații obștești și unul de către 

o misiune diplomatică acreditată în Republica Moldova. Persoanele acreditate și-au desfășurat 

activitatea în cele 88 de secții de votare deschise în 15 localități din țară. 

La capitolul observatori internaționali, Comisia a acreditat în total cinci persoane, din 

partea a două misiuni diplomatice acreditate. 

CECE au acreditat 14 observatori, iar alții 174 au fost acreditați pentru BESV. 

În scopul asigurării activității eficiente a observatorilor naționali, în temeiul art. 68 alin. 

(5) din Codul electoral și în conformitate cu pct. 18 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor și procedura de acreditare a acestora, Comisia a elaborat, cu suportul Consiliului 

Europei, în cadrul unui program de asistență pentru dezvoltarea proceselor electorale, modulul 

„Observatori”. Respectivul modul este integrat cu celelalte module ale sistemului informațional 

SIAS „Alegeri”, inclusiv cu Registrul de Stat al Alegătorilor, fapt ce permite verificarea automată 

a identității persoanelor propuse pentru acreditare. 

Modulul „Observatori” permite:  

- controlul complet al procesului de înregistrare a observatorilor în cadrul oricărui tip de 

alegeri;   

- acordarea dreptului de înregistrare a observatorilor consiliilor electorale de circumscripție 

de nivelul I și nivelul II;  

- generarea și tipărirea legitimațiilor pentru toate categoriile de observatori;  

- statistica organizațiilor participante la monitorizarea alegerilor;  

- stocarea informației primite de la observatori cu privire la iregularitățile depistate, atât în 

interiorul, cât și în preajma secției de votare, înainte și în ziua alegerilor. 

Implementarea ca proiect-pilot a aplicației „Observatori”, ce conține partea de evidență a 

observatorilor, eliberarea legitimațiilor și depunerea sesizărilor, s-a derulat în cadrul alegerilor 

locale noi din cele 15 localități din țară. În acest context, vom menționa că au fost depuse 4 sesizări 

prin intermediul modulului care au fost soluționate de către funcționarii electorali din cadrul BESV 

în termene proxime.  
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7. SUSŢINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIEI ELECTORALE 

 

7.1 Supravegherea și controlul campaniei electorale în 

alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 

  

Prin hotărârea nr. 28/2021, 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 21 noiembrie 2021, pornind de la 7,44 lei pentru un alegător. 

 De asemenea, prin hotărârea nr. 27/2021,  Comisia a stabilit cuantumul creditului fără 

dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi pentru funcția de primar din 21 

noiembrie 2021, 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 21 noiembrie 2021 

au fost puse în sarcina Ministerului Finanțelor.  

 În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, ale pct. 24 subpct. 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 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3/2021, 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. 

 Pentru al doilea tur al alegerilor în circumscripția electorală municipală Bălți din data de 

19 decembrie 2021, Comisia a aprobat prin hotărârea nr. 208/2021, un Program calendaristic 

ajustat la datele de executare a acțiunilor de organizare și desfășurare a scrutinului. Menționăm că 

prin hotărârea nr. 203/2021, a fost stabilită data de 19  decembrie 2021 pentru desfășurarea turului 

doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți.  

  Conform acestor programe calendaristice, concurenții electorali au prezentat săptămânal, 

în ziua de vineri, rapoartele privind finanțarea campaniei electorale la situația din 8 octombrie 

2021, 15 octombrie 2021, 22 octombrie 2021, 29 octombrie 2021, 5 noiembrie 2021, 12 noiembrie 

2021 și 19 noiembrie 2021. În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, rapoartele au vizat 

situația din 26 noiembrie 2021, 3 decembrie 2021, iar pentru concurenții care au participat la turul 

doi în circumscripția Bălți termenul de prezentare a rapoartelor a fost stabilit pentru 10 decembrie 

și, respectiv, 17 decembrie 2021. 

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 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_100549.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-cuantumului-creditului-fara-dobanda-acordat-concurentil-2751_100548.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-privind-finantarea-campaniilor-electorale-ale-co-2751_94592.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_100479.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_100954.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_100954.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” 

- pe data de 5 octombrie 202l la CECEM Bălți nr. 2;   

- pe data de 14 octombrie 202l la CECES Pârlița nr. 17/26, raionul 

Fălești  

- pe data de 15 octombrie 2021 – la CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul 

Edineț, CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești, CECES Bălceana nr. 

20/2, raionul Hâncești și CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul 

Ungheni 

- pe data de 16 octombrie 2021 la CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul 

Cimișlia;  

- pe data de 19 octombrie 2021 – la CECES Opaci nr. 10/16, raionul 

Căușeni și CECES Călinești nr. 17/5, raionul Fălești 

 - pe data de 21 octombrie 2021– la CECEC Camenca nr. 19/4, 

raionul Glodeni, CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova și CECES 

Palanca nr. 32/14, raionul Ștefan Vodă 

-  pe data de 22 octombrie 2021– la CECEC Ucrainca nr. 10/25, 

raionul Căușeni și la CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț  

- pe data de 26 octombrie 2021 la CECES Ștefănești nr. 32/20, raionul 

Ștefan Vodă 

2. 

Partidul Politic 

Partidul Acasă 

Construim Europa 

„PACE” 

- pe data de 8 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

- pe data de 22 octombrie 2021 la CECES Hlinaia nr. 16/21, raionul 

Edineț 

3. 

Partidul Politic 

„Partidul Unității 

Naționale” 

- pe data de 14 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

4. 
Partidul Democrat 

din Moldova 

- pe data de 14 octombrie 2021 la CECEC Camenca nr. 19/4, raionul 

Glodeni 

- pe data de 15 octombrie 2021 la CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, 

raionul Ungheni 

- pe data de 25 octombrie 2021 la CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul 

Leova 

5. 

Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

- pe data de 14 octombrie 2021 la CECES Opaci nr. 10/16, raionul 

Căușeni 

- pe data de 15 octombrie 2021 la CECES Bălceana nr. 20/2, raionul 

Hâncești 

6. 

Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

- pe data de 15 octombrie 2021 la CECEC Ucrainca nr. 10/25, raionul 

Căușeni, CECEO Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț, CECES Hlinaia nr. 

16/21, raionul Edineț, CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești, 

CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul Ungheni  

pe data de 18 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2  

- pe data de 19 octombrie 2021 la CECES Ștefănești nr. 32/20, raionul 

Ștefan Vodă 

- pe data de 20 octombrie 2021 la CECES Palanca nr. 32/14, raionul 

Ștefan Vodă 

- pe data de 21 octombrie 2021 la CECEC Cneazevca nr. 22/8, raionul 

Leova 
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7. 

Partidul Politic 

Partidul Verde 

Ecologist 

- pe data de 19 octombrie 2021 la CECEC Negurenii Vechi nr. 35/23, 

raionul Ungheni 

8. Partidul Liberal - pe data de 20 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

9. 
Partidul „Patrioții 

Moldovei” 
- pe data de 21 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

10. 

Partidul Politic 

Partidul 

Oamenilor Muncii 

- pe data de 21 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

11. 
Partidul Politic 

„Șor” 

- pe data de 21 octombrie 2021 la CECEC Ișcălău nr. 17/16, raionul 

Fălești; 

- pe data de 25 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

12. 

Partidul Politic 

,,VOINȚA 

POPORULUI” 

- pe data de 22 octombrie 2021 la CECEC Hârtop nr. 11/10, raionul 

Cimișlia 

13. 

Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai 

Noștri” 

 

- pe data de 25 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

14. 
Partidul Politic 

„NOI” 

- pe data de 26 octombrie 2021 la CECEM Bălți nr. 2 

 

Din cele 13 partide politice și un bloc electoral care și-au înregistrat candidați în calitate 

de concurenți electorali: 

1) și-au deschis cont cu mențiunea „Fond electoral”: 

 - Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;  

 - Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”; 

- Partidul Democrat din Moldova; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor; 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Politic „Patrioții Moldovei”; 

- Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”; 

- Partidul Politic „NOI”. 

 

           2) au prezentat rapoarte financiare, însă au declarat doar „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări 

sau servicii”: 

- Partidul Politic Partidul Verde Ecologist; 

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii. 

          

          3) au prezentat informația cu privire la neimplicarea cheltuielilor pentru finanțarea 

campaniei electorale și desfășurarea acțiunilor de promovare electorală: 

- Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”; 

- Partidul Politic „Voința Poporului”. 

 În acest sens, Comisia a adoptat 10 hotărâri cu privire la supravegherea veniturilor și 

cheltuielilor concurenților electorali. Prin hotărârile nr. 78/2021, nr.91/2021, nr.109/2021, 

nr.127/2021,  nr. 141/2021, nr. 157/2021, s-a luat act de informațiile cuprinse în  rapoartele 

concurenților electorali la situația din 8 și 15 octombrie 2021, la situația din 22 octombrie 2021, 

pentru perioadele 23 – 29 octombrie 2021, 30 octombrie – 5 noiembrie 2021, 6 – 12 noiembrie 

2021 și, respectiv,  13 – 19 noiembrie 2021. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin au fost adoptate 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
file:///D:/CEC/C2_EXAMINARE/C2_Raport_ALN/(https:/a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html)
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100838.html
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hotărârile nr. 178/2021 și nr. 190/2021 cu privire la rapoartele pentru perioadele 23 – 26 noiembrie 

2021 și, respectiv, 27 noiembrie – 3 decembrie 2021. Pentru turul doi în circumscripția municipală 

Bălți din 19 decembrie 2021, Comisia a adoptat hotărârile nr. 209/2021 și nr. 225/2021 cu privire 

la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali pentru perioada 8 – 10 

decembrie 2021 și, respectiv, perioada 11 – 17 decembrie 2021.  

           Informația privind veniturile concurenților electorali pentru finanțarea campaniei electorale 

este prezentată în următorul tabel: 

 

Date generalizatoare privind veniturile în campania electorală ale concurenților electorali  

la alegerile locale noi  din 21 noiembrie 2021 și turul doi de scrutin din 5 și 19 decembrie 2021  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

concurentului 

electoral 

Venituri în campania electorală (lei) 

Total 

donații în 

campania 

electorală 

(lei) 

Mijloace 

bănești 

primite din 

donațiile 

persoanelor 

fizice din țară 

(lei) 

Mijloace 

bănești 

primite din 

donațiile 

persoanelo

r fizice din 

afara țării 

(lei) 

Mijloace 

bănești 

primite din 

donațiile 

persoanelo

r juridice 

(lei) 

Mijloace 

financiare 

proprii (lei) 

Donații în 

mărfuri, 

obiecte, 

lucrări sau 

servicii în 

perioada 

electorală 

estimate în 

lei 

1 
Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

0.00 0.00 0.00 429051.76 65740.64 494792.40 

2 

Partidul Politic 

Partidul Acasă 

Construim Europa 

„PACE” 

0.00 0.00 0.00 7703.50 0.00 7703.50 

3 
Partidul Democrat 

din Moldova 
0.00 0.00 0.00 8257.00 0.00 8257.00 

4 
Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

10.00 0.00 0.00 282564.00 14794.00 297368.00 

5 
Partidul Politic 

„Șor” * 
494000.00 0.00 0.00 0.00 288791.00 782791.00 

6 
Partidul „Patrioții 

Moldovei” 
29000.00 0.00 0.00 0.00 159.60 29159.60 

7 
Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai 

Noștri” 

5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 

8 
Partidul Politic 

”NOI” 
9245.55 0.00 0.00 0.00 0.00 9245.55 

9 

Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

0.00 0.00 0.00 0.00 4900.00 4900.00 

10 
Partidul Politic 

Partidul Verde 

Ecologist 

0.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 1360.00 

   

* Urmare a hotărârii nr. 188 din 1 decembrie este inclusă suma de 34260 lei cheltuieli de protocol. 

          Prin urmare, în urma activității de supraveghere privind veniturile și cheltuielile aferente 

campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală a aplicat următoarele sancțiuni: 

           1) atenționarea concurentului electoral, în două cazuri: 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100887.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
file:///C:/Users/User/Downloads/nr.%20209/2021
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
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2) avertismentul în cinci cazuri, dintre care două repetat: 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic „NOI”; 

- Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii. 
3) somarea concurentului electoral să verse la bugetul de stat contravaloarea donației 

încasate în numerar cu depășirea plafonului, într-un singur caz: 

- Partidul Politic „Patrioții Moldovei”. 

4) lipsirea de alocații de la bugetul de stat ca sancțiune complementară pentru o perioadă 

de la 6 luni până la un an, în două cazuri: 

- Partidul Politic „NOI”; 

- Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii. 

La efectuarea controlului veniturilor și cheltuielilor aferente campaniei electorale, Comisia 

a ținut cont de rapoartele prezentate de concurenții electorali, de informația bancară potrivit art. 

41 alin. (7) din Codul electoral, de răspunsurile Serviciului Fiscal de Stat, de sesizările privind 

pretinsele încălcări ale modului de finanțare, de demersurile Inspectoratului de poliție etc. 

Au fost supuse controlului veniturile și cheltuielile candidaților desemnați de următoarele 

partide politice și bloc electoral: 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”; 

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

- Partidul Democrat din Moldova; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor; 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Politic „Patrioții Moldovei”; 

- Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”; 

- Partidul Politic Partidul Verde Ecologist; 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic „NOI”; 

- Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii. 

Cu privire la rezultatele controlului veniturilor și cheltuielilor, Comisia Electorală Centrală 

a adoptat hotărârile nr. 155/2021, nr. 156/2021, nr. 167/2021, nr. 168/2021, nr. 169/2021,  nr. 

188/2021, nr.205/2021 și nr. 229/2021, prin care s-au constatat: 

1) nedeclararea cheltuielilor în 8 cazuri, dintre care în 3 cazuri de către același concurent 

electoral: 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor; 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Politic „Patrioții Moldovei”; 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic „NOI”. 

2) un caz de depășire a cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral stabilit 

prin hotărârea nr. 28/2021: 

- Partidul Politic „Șor”. 

3) un caz de raportare neconformă: 

            -   Partidul Liberal. 

Subsecvent, în corespundere cu prevederile art. 75 alin. (2) din Codul electoral, Comisia a 

aplicat următoarele sancțiuni: 

1) atenționarea concurentului electoral în 4 cazuri 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor; 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Politic „Patrioții Moldovei”. 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-a-partidului-2751_100825.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100833.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100848.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100849.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100850.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100902.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100902.html
https://a.cec.md/ro/privind-executarea-punctului-2-din-hotararea-nr-1902021-cu-2751_100951.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_101004.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_100549.html
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2) avertismentul în 3 cazuri, dintre care două repetate: 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic „Șor”. 

3) lipsirea de alocații de la bugetul de stat în 2 cazuri, ca sancțiune complementară pentru 

o perioadă de la 6 luni până la un an: 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic „Șor”. 

4) solicitarea anulării înregistrării concurentului electoral, în conformitate cu art. 75 alin. 

(5) din Codul electoral, în două cazuri: 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Politic „NOI”. 

În cazul Partidului Politic „NOI”, instanța de judecată a respins demersul Comisiei 

Electorale Centrale de anulare a înregistrării concurentului electoral (încheierea CSJ dosarul nr. 

3ra-1243/2021 din 29 noiembrie 2021), iar în cazul Partidului Politic „Șor”, demersul de anulare 

a înregistrării candidatului desemnat pentru circumscripția electorală municipală Bălți, dna Marina 

Tauber, a fost admis, iar candidatul a fost exclus din cursa electorală pentru folosirea fondurilor 

financiare și materiale nedeclarate, precum și pentru depășirea cheltuielilor peste plafonul 

mijloacelor din fondul electoral (decizia CSJ dosarul nr. 3r-381/2021 din 5 decembrie 2021). 

Informația privind hotărârile adoptate în ordine de supraveghere și control, precum și 

sancțiunile aplicate este prezentată în următorul tabel: 

 

Nr 

d/o 

Nr. și data  

hotărârii CEC 

Sancțiunea 

aplicată 

Concurentul 

electoral 
Notă 

1 

HCEC nr. 78/2021 „Cu 

privire la veniturile și 

cheltuielile 

concurenților electorali 

în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, la situația din 8 și 

15 octombrie 2021” 

Somație 

Partidul Politic 

„Partidul Unității 

Naționale” 

A obligat să prezinte raportul 

privind veniturile și 

cheltuielile din campania 

electorală sau 

să informeze despre 

neîncasarea veniturilor și 

neefectuarea cheltuielilor 

pentru perioada supusă 

raportării, sau despre faptul că 

nu va deschide un cont la 

bancă cu mențiunea „Fond 

electoral” 

2 

HCEC nr. 91/2021 

„ Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, la situația din 22 

octombrie 2021” 

Somație 

Partidul Politic 

Partidul Verde 

Ecologist 

Partidul Liberal 

Partidul „Patrioții 

Moldovei” 

Partidul Politic 

Partidul 

Oamenilor Muncii 

Partidul Politic 

,,VOINȚA 

POPORULUI” 

A obligat să informeze despre 

neîncasarea veniturilor și 

neefectuarea cheltuielilor sau 

despre faptul că nu vor 

deschide un cont la bancă cu 

mențiunea „Fond electoral 

3 

 

HCEC nr. 109/2021 

„ Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

Avertisment Partidul Liberal 

 

Pentru neprezentarea 

raportului privind finanțarea 

campaniei electorale sau a 

informației despre neîncasarea 

veniturilor și neefectuarea 

cheltuielilor pentru perioada de 

raportare 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-veniturile-si-cheltuielile-concurentilor-electorali-in-campania-2751_100690.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100710.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
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în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, pentru perioada 

23-29 octombrie 2021” 

16-22 octombrie 2021 
 

Somație 

Partidul Liberal 

Partidul Politic 

Partidul 

Oamenilor Muncii 

 

A obligat să prezinte, în 

termen de 24 de ore, 

informația despre deschiderea 

contului la bancă cu mențiunea 

„Fond electoral” sau despre 

neefectuarea cheltuielilor în 

perioada  supusă raportării 
 

4 

HCEC nr. 127/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, pentru perioada 

30 octombrie – 5 

noiembrie 2021” 

Avertisment 

Partidul Politic 

„NOI” 

 

Neprezentarea raportului 

pentru perioada 

26-29 octombrie 2021 
 

Somație 

 

A obligat să prezinte, în 

termen de 24 de ore, 

informația despre neîncasarea 

veniturilor și neefectuarea 

cheltuielilor pentru perioada 

26 – 29 octombrie și pentru 

perioada 30 octombrie – 5 

noiembrie 2021, sau despre 

faptul că nu va deschide 

contului la bancă cu mențiunea 

„Fond electoral” 

 

Avertisment 

Partidul Politic 

Partidul 

Oamenilor Muncii 

 

Pentru neexecutarea punctului 

5 din hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 

109/2021 și pentru 

nerespectarea prevederilor ce 

vizează finanțarea campaniei 

electorale 
 

Somație 

 

A obligat să prezinte, în 

termen de 24 de ore, 

informația despre neîncasarea 

veniturilor și neefectuarea 

cheltuielilor pentru perioada 

30 octombrie – 5 noiembrie 

curent, sau despre deschiderea 

contului la bancă cu mențiunea 

„Fond electoral” 
 

Somație să 

verse la bugetul 

de stat, în 

termen de 3 zile 

lucrătoare, suma 

de 852,00 lei, 

adică 

contravaloarea 

donației 

încasate în 

numerar cu 

depășirea 

Partidul „Patrioții 

Moldovei” 

La data de 12 noiembrie 2021 

a rambursat la bugetul de stat 

suma de 852,00 lei 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100774.html
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plafonului 

Somație 

Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai 

Noștri” 

 

A obligat să prezinte raportul 

privind finanțarea campaniei 

electorale pentru perioada 30 

octombrie – 5 noiembrie 2021 
 

5 

HCEC nr. 141/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, pentru perioada 

6-12 noiembrie 2021” 

Avertisment 

repetat 

Partidul Politic 

„NOI” 

 

Pentru neexecutarea pct. 5 din 

hotărârea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 127 din 

9 noiembrie 2021 
 

Lipsire de 

alocații de la 

bugetul de stat, 

sancțiune 

complementară 

pentru o 

perioadă de 6 

luni 

Pentru perioada decembrie 

2021-mai 2022 

Avertisment 

repetat 

 

Partidul Politic 

Partidul 

Oamenilor Muncii 

 

Pentru neexecutarea punctului 

5 din hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 

109/2021 și pentru 

neexecutarea punctului 8 din 

hotărârea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 127/2021 
 

Lipsire de 

alocații de la 

bugetul de stat, 

sancțiune 

complementară 

pentru o 

perioadă de 6 

luni 

Pentru perioada decembrie 

2021-mai 2022 

Somație 

Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai 

Noștri” 

 

A obligat să prezinte raportul 

privind finanțarea campaniei 

electorale pentru perioada 5-12 

noiembrie 2021 corectat 

Somație 

Partidul Politic 

,,VOINȚA 

POPORULUI” 

 

A obligat să informeze despre 

neîncasarea veniturilor și 

neefectuarea cheltuielilor sau 

despre faptul că nu vor 

deschide un cont la bancă cu 

mențiunea „Fond electoral 
 

6 

 

HCEC nr. 157/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, pentru perioada 

13-19 noiembrie 2021” 

Somație 

Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai 

Noștri” 

 

A obligat să prezinte raportul 

privind finanțarea campaniei 

electorale pentru perioada 13 – 

19 noiembrie 2021 corectat 
 

Atenționare 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

Partidul Politic 

„Șor” 

Pentru nerespectarea art. 41 

alin. (2) lit. i) din Codul 

electoral 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100800.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100838.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100838.html
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https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100838.html
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https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100838.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100838.html
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HCEC nr. 178/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi 

pentru funcția de 

primar din 5 decembrie 

2021, pentru perioada 

23-26 noiembrie 2021” 

 

 

Partidul Politic 

„Șor” 

Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

S-a luat act de conținutul 

raportului. 

8 

HCEC nr. 190/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi 

pentru funcția de 

primar din 5 decembrie 

2021, pentru perioada 

27 noiembrie – 3 

decembrie 2021” 

Somație 
Partidul Politic 

„Șor” 

 

A obligat să prezinte, în 

termen de 24 de ore, raportul 

privind finanțarea campaniei 

electorale pentru perioada 27 

noiembrie – 3 decembrie 2021 

corectat și completat cu 

informația lipsă, cu explicații 

privind diferența de preț în 

cazul folosirii temporare a 

aceluiași echipament tehnic în 

cursul campaniei, precum și cu 

informația primară care atestă 

acordarea serviciilor de către 

artiști/formațiile artistice și 

valoarea acestora 

 

9 

 

HCEC nr. 209/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi în 

circumscripția 

electorală municipală 

Bălți din 19 decembrie 

2021, pentru perioada 

8-10 decembrie 2021” 

 

 
Partidul „Patrioții 

Moldovei” 

S-a luat act de conținutul 

raportului. 

10 

 

HCEC nr. 225/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

 
Partidul „Patrioții 

Moldovei” 

S-a luat act de conținutul 

raportului. 
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https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100887.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100887.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100914.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100966.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_100989.html


 

 

Pagină 29 din 51 

 

pentru perioada 11-17 

decembrie 2021 

aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi în 

circumscripția 

electorală municipală 

Bălți din 19 decembrie 

2021” 
 

11 

 

HCEC nr. 155/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor a 

Partidului Politic 

„NOI” în campania 

electorală a alegerilor 

locale noi din 21 

noiembrie 2021, pentru 

perioada de până la 16 

noiembrie 2021” 
 

Demers de 

anulare a 

înregistrării 

concurentului 

electoral 

Vladimir Dachi 

Partidul Politic 

„NOI” 

Pentru folosirea fondurilor 

financiare și materiale 

nedeclarate la alegerile locale 

noi în circumscripția electorală 

municipală  Bălți nr. 2 

12 

 

HCEC nr. 156/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurentului electoral 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” în 

campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

21 noiembrie 2021, 

pentru perioada de 

până la 16 noiembrie 

2021” 

 

Atenționare 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate 

Pentru utilizarea fondurilor 

nedeclarate 

13 

HCEC nr. 167/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurentului electoral 

Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor în 

campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

21 noiembrie 2021, 

pentru perioada de 

până la 19 noiembrie 

2021” 

Atenționare 

Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

Utilizarea fondurilor 

nedeclarate 

14 

HCEC nr. 168/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurentului electoral 

Somație Partidul Liberal 

A obligat să prezinte raportul 

privind finanțarea campaniei 

electorale pentru perioada 6-12 

noiembrie 2021, inclusiv 

raportul pentru întreaga 
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https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100849.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_100849.html
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Partidul Liberal în 

campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

21 noiembrie 2021, 

pentru perioada de 

până la 19 noiembrie 

2021” 

campanie electorală, care 

să includă cheltuielile 

nedeclarate anterior, dar 

utilizate efectiv în campania 

electorală 

Avertisment 

repetat 

Pentru neraportarea în 

termenul stabilit a donației 

materiale sub formă de 

materiale de agitație electorală 

în valoare de 4500,00 lei, 

achitată din contul pentru 

activitatea de bază fără 

prezentarea raportului 

financiar 

Lipsire de alocații 

de la bugetul de 

stat pentru o 

perioadă de 6 luni, 

sancțiune 

complementară 

Pentru perioada decembrie 

2021-mai 2022 

15 

HCEC nr. 169/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurentului electoral 

Partidul Politic „Șor” 

în campania electorală 

pentru alegerile locale 

noi din 21 noiembrie 

2021, pentru perioada 

de până la 19 noiembrie 

2021” 

Atenționare 

Partidul Politic 

„Șor” 

Atenționare asupra necesității 

respectării art. 52 alin. (10) din 

Codul electoral la contractarea 

serviciilor de confecționare, 

plasare, distribuire și achitare a 

publicității electorale 

Somație 

A obligat să prezinte, în termen 

de 24 de ore, raportul privind 

finanțarea campaniei electorale 

pentru perioada 30 octombrie - 5 

noiembrie 2021 corectat 

Avertisment 

Pentru neraportarea donației 

materiale sub formă de locațiune 

a spațiilor publicitare în valoare 

de 9049,00 lei 

16 

HCEC nr. 188/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurentului electoral 

Partidul Politic „Șor” 

în campania electorală 

aferentă alegerilor 

locale noi, pentru 

perioada de până la 30 

noiembrie 2021” 

Demers de 

anulare a 

înregistrării 

concurentului 

electoral 

Candidatul 

Marina Tauber, 

Partidul Politic 

„Șor” 

Pentru folosirea fondurilor 

financiare și materiale 

nedeclarate și depășirea 

plafonului mijloacelor din 

fondul electoral la alegerile 

locale noi în circumscripția 

electorală municipală  Bălți nr. 

2 

17 

HCEC nr. 205/2021 

„Privind executarea 

punctului 2 din 

hotărârea nr. 190/2021 

„Cu privire la 

supravegherea 

veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

Avertisment 

repetat 

Partidul Politic 

„Șor” 

Utilizarea fondurilor 

nedeclarate în mărime de 

minim 21665,01 lei pentru 

organizarea întrunirii din 3 

decembrie 2021 

Lipsire de alocații 

de la bugetul de 

stat pentru o 

perioadă de un an, 

complementar 

Pentru perioada ianuarie - 

decembrie 2022 
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aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi 

pentru funcția de 

primar din 5 decembrie 

2021, pentru perioada 

27 noiembrie – 3 

decembrie 2021”” 

18 

HCEC nr. 229/2021 

„Cu privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurentului electoral 

Partidul” în campania 

electorală pentru cel 

de-al doilea tur al 

alegerilor pentru 

funcția de primar în 

circumscripția 

electorală municipală 

Bălți din 19 decembrie 

2021” 

Atenționare 
Partidul „Patrioții 

Moldovei” 

A atenționat asupra utilizării 

fondurilor nedeclarate și 

obligarea să prezinte, în 

termen de 24 de ore, raportul 

corectat 

 

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 Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, Partidul Democrat din Moldova, 

Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Partidul „Patrioții Moldovei”, Partidul Politic 

„Șor”, Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” și Partidul Politic „NOI” au avut deschise 

conturile respective, au prezentat informația în termenele stabilite. 

Totodată, instituția bancară la care și-a deschis cont concurentul electoral Partidul Politic 

Partidul Oamenilor Muncii nu a prezentat nicio informație privind fluxul mijloacelor bănești ale 

concurentului din contul „Fond electoral”. Prin intermediul unui apel telefonic, Comisia a solicitat 

instituției respective să se conformeze prevederilor Codului electoral și să informeze zilnic 

Comisia privind viramentele din acest cont, însă răspunsul acesteia a fost negativ, fiind invocat 

faptul că un cont cu o astfel de mențiune pentru Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii în 

calitate de concurent electoral în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 

2021 nu a fost activat. 

Cu referire la candidații independenți, potrivit art. 43 alin. (5) din Codul electoral, aceștia 

prezintă la consiliul electoral de circumscripție corespunzător rapoartele privind veniturile 

acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală.  

În cazul candidaților independenți PINTEAC Roman, RUSSU Ghennadi, PROCOPCIUC 

Ala, ISTRATI Valeriu, GUȘTIUC Nicolae, BABEI Tatiana și MARLEAN Viorel, aceștia au 

informat consiliul electoral de circumscripție despre faptul că nu își vor deschide cont cu 

mențiunea „Fond electoral” și, respectiv, vor desfășura activități de campanie sau promovare 

electorală ce nu vor implica cheltuieli financiare. 

Informația privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali, inclusiv candidații 

independenți pentru finanțarea campaniei electorale este prezentată în următoarele tabele: 
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Date generalizate privind veniturile în campania electorală  

ale concurenților electorali candidați independenți la alegerile locale noi  

din 21 noiembrie 2021 și turul doi de scrutin din 5 și 19 decembrie 2021  

 

Nr. 

d/o 

Candidat 

independent 

Venituri în campania electorală (lei) 
Total 

donații 

 în 

campania 

electorală 

 (lei) 

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 

financiar

e proprii               

(lei) 

Donații în 

mărfuri, 

obiecte, 

lucrări sau 

servicii în 

perioada 

electorală 

estimate în 

(lei) 

1 GRIGORIȘIN Nicolai 288200.00 0.00 0.00 0.00 66776.00 354976.00 

2 CARAJA Vitalie 500.00 0.00 0.00 0.00 1280.00 1780.00 

3 CORLĂTEANU Radu 510.00 0.00 0.00 0.00 200.00 710.00 

4 MAGU Ludmila 1800.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 2800.00 
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Date generalizate privind cheltuielile în campania electorală ale concurenților electorali la alegerile locale noi   

din 21 noiembrie 2021 și turul doi de scrutin din 5 și 19 decembrie 2021  
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Total (lei) 

1 
Partidul Politic 

„Partidul Acțiune 

și Solidaritate” 

85880.00 172772.26 146865.00 23400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.50 429051.76 

2 

Partidul Politic 

Partidul Acasă 

Construim Europa 

„PACE” 

0.00 0.00 7600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.50 7663.50 

3 
Partidul Democrat 

din Moldova 
0.00 0.00 8250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8257.00 

4 
Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

0.00 35450.00 246230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894.00 282574.00 

5 
Partidul Politic 

„Șor” 
82200.00 333565.97 21800.00 0.00 0.00 40765.03 0.00 0.00 6852.00 485183.00 

6 
Partidul „Patrioții 

Moldovei” 
0.00 25837.21 0.00 1636.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1526.20 29000.00 

7 
Partidul Politic 

Moldovenesc „Ai 

Noștri” 

0.00 1569.95 2950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 4639.95 

8 
Partidul Politic 

„NOI” 
0.00 1000.00 8200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.55 9245.55 
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9 
GRIGORIȘIN 

Nicolai 
19640.00 218600.00 20260.00 21337.05 0.00 1650.00 0.00 0.00 6168.95 287656.00 

10 CARAJA Vitalie 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 500.00 

11 
CORLĂTEANU 

Radu 
0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 

12 MAGU Ludmila 0.00 0.00 500.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711.00 1651.00 
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7.2 Surse financiare precizate pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 

 

În bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 4385 din 17 octombrie 2020, au fost prevăzute surse financiare pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2021, în sumă de 3 484,2 mii lei. Conform 

anexei nr. 3 la hotărârea menționată, acestea au fost destinate pentru activitatea a 10 consilii 

electorale de nivelul întâi și 20 de birouri electorale.  

La data de 14 septembrie 2021, urmare a stabilirii datei alegerilor locale noi pentru 21 

noiembrie curent, Comisia Electorală Centrală a aprobat suplimentar devizul de cheltuieli 

estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi la aceeași dată pentru funcția de 

primar al satului Hlinaia, r. Edineț, al satului Opaci, r. Căușeni, al comunei Cneazevca, r. Leova, 

al municipiului Bălți, inclusiv pentru organizarea și desfășurarea turului II, în mărime de 7 434,23 

mii lei. 

Astfel, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2021 au fost 

aprobate surse financiare în sumă totală de 10 918,43 mii lei. După aceasta, întrucât prin hotărârea 

Comisiei Electorale Centrale nr.203/2021 s-a stabilit  pentru data de 19 decembrie 2021 turul doi 

al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți, au 

fost identificate și redistribuite de la activitatea de bază surse financiare necesare desfășurării 

turului doi de scrutin din data de 19 decembrie curent în sumă de 388,52 mii lei. 

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

constituie bugetul ajustat la modificările operate ca urmare a redistribuirii alocațiilor, pentru CEC, 

CICDE și pe fiecare consiliu de circumscripție, inclusiv pe fiecare tur de scrutin separat. 

 

Comisia Electorală Centrală 

Tipurile de cheltuieli 
Surse financiare 

precizate, mii lei 

Cod 21  Cheltuieli de personal 1106,40 

cod 211180 Spor pentru munca suplimentară 857,70 

cod 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 248,70 

Cod 22 Bunuri și servicii 266,66 

cod 222210 
Servicii informaționale (servicii de asigurare a internetului pentru 

CECE și BESV, servicii de securizare transport date, asigurarea 

suportului 24 ore în ziua alegerilor) 
202,90 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 11,90 

cod 222400 Servicii de transport 3,50 

cod 222710 
Deplasări de serviciu în interiorul țării pentru consilii și birouri 

electorale 
11,55 

cod 222990 
Servicii neatribuite altor alineate (servicii de restabilire a ștampilelor 

de securizare pentru CECE) 
36,81 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 1808,29 

cod 281600 
Indemnizația în mărime de 35% pentru funcționarii CEC, inclusiv 

contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 
1079,91 

cod 281900 
Alte cheltuieli curente, remunerarea membrilor CEC, inclusiv 

contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 
728,38 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 461,98 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, 

inclusiv procurarea bunurilor /materialelor AntiCOVID 
233,32 

cod 339110 
Procurarea altor materiale (buletine de vot, materiale / documente 

electorale) 
228,66 

Total pentru perioada electorală 3643,33 
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Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

Tipurile de cheltuieli 
Surse financiare 

precizate, mii lei 

Cod 21  Cheltuieli de personal 172,90 

cod 211180 Spor pentru munca suplimentară 134,00 

cod 212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 38,90 

Cod 22 Bunuri și servicii 66,10 

cod 222400 Servicii de transport 42,00 

cod 222970 Servicii bancare 0,70 

cod 222990 Servicii neatribuite altor alineate (serviciile formatorilor CICDE) 23,40 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 52,30 

Cod 333110 Procurarea produselor alimentare  8,10 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de 

birou 
9,60 

cod 339110 Procurarea altor materiale (materiale pentru instruiri) 34,60 

Total pentru perioada electorală 291,30 

 

CECE mun. Bălți nr. 2 

Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare precizate, mii lei 
Total, 

mii lei  
Turul I        

din 

21.11.2021 

Turul II  

din  

05.12.2021 

Turul II  

din  

19.12.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 40,33 24,89 25,49 90,71 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet 

pentru contabilii din cadrul consiliului 

electoral) 
0,40     0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri 

telefonice ale membrilor consiliului și ai 

birourilor electorale 
8,00 4,00 4,20 16,20 

cod 

222400 
Servicii de transport 6,50   0,00 6,50 

cod 

222710 
Deplasări de serviciu în interiorul țării 0,19     0,19 

cod 

222940 
Servicii pază a buletinelor de vot 0,60   0,40 1,00 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea 

indemnizației funcționarilor electorali prin 

sistemul poștal) 
24,64 20,89 20,89 66,42 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 1925,48 1485,56 1523,91 4934,95 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii 29% 

1925,48 1485,56 1523,91 4934,95 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 101,24 74,59 33,45 209,28 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 33,82 27,71 27,70 89,23 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 33,62 13,00 5,00 51,62 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 33,80 33,88 0,75 68,43 

Total 2067,04 1585,03 1582,86 5234,93 
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CECE s. Opaci nr. 10/16, r. Căușeni 

Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare precizate, mii lei 
Total,  

mii lei  Turul I            

din 21.11.2021 

Turul II  

din 05.12.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,18 0,93 3,11 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet 

pentru contabilii din cadrul consiliului 

electoral) 

0,40   0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri 

telefonice ale membrilor consiliului  
1,00 0,50 1,50 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea 

indemnizației funcționarilor electorali prin 

sistemul poștal) 

0,78 0,43 1,21 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 36,08 109,86 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii 29% 

73,77 36,08 109,86 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 4,33 2,52 6,85 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 2,73 1,62 4,35 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 0,30 1,30 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 0,60 1,20 

Total 80,28 39,53 119,82 

 

 

CECE c. Ucrainca nr. 10/25, r. Căușeni 

Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,18 

cod 222210 
Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din 

cadrul  consiliului electoral) 
0,40 

cod 222220 
Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului  
1,00 

cod 222980 
Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
0,78 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 

cod 281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

73,77 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 4,92 

cod 331110 Procurarea combustibilului 3,32 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou 1,00 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 

Total 80,87 
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CECE c. Hârtop nr.11/10, r. Cimișlia 

Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare precizate, mii lei 
Total, 

mii lei  Turul I            

din 21.11.2021 

Turul II  

din 05.12.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,69 1,37 4,05 

cod 

222210 
Servicii informaționale (servicii de internet pentru 

contabilii din cadrul consiliului electoral)) 
0,40   0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 

ale membrilor consiliului și ai birourilor 

electorale 

1,00 0,50 1,50 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea 

indemnizației funcționarilor electorali prin 

sistemul poștal) 

1,29 0,87 2,15 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 114,12 68,76 182,88 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

29% 

114,12 68,76 182,88 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 5,62 3,64 9,26 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 2,79 1,66 4,45 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,55 0,70 2,25 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 1,28 1,28 2,56 

Total 122,43 73,77 196,20 
 

CECE or. Cupcini nr.16/2, r. Edineț 

  Tipurile de cheltuieli 
Surse financiare precizate, mii lei 

Total, 

mii lei  Turul I            

din 21.11.2021 

Turul II  

din 05.12.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 4,81 3,13 7,95 

cod 

222210 
Servicii informaționale (servicii de internet pentru 

contabilii din cadrul consiliului electoral) 
0,40   0,40 

cod 

222220 
Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 

ale membrilor consiliului și ai birourilor electorale 
1,40 0,70 2,10 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea 

indemnizației funcționarilor electorali prin sistemul 

poștal) 
3,01 2,43 5,45 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 240,64 179,92 420,56 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor 

electorale, precum și a funcționarilor din aparatele 

de lucru ale acestora, inclusiv contribuții de 

asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

240,64 179,92 420,56 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 15,90 10,26 26,16 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 8,31 4,92 13,23 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 3,75 1,50 5,25 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 3,84 3,84 7,68 

Total 261,35 193,31 454,67 
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CECE s. Hlinaia nr. 16/21, r. Edineț 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,20 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul  

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului  
1,00 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
0,80 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

73,77 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 7,93 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 6,33 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 

Total 83,90 

 

 

 

CECE s. Călinești nr. 17/5, r. Fălești 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,18 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul  

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului  
1,00 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
0,78 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

73,77 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 5,98 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 4,38 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 

Total 81,94 
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CECE c. Ișcălău nr.17/16, r. Fălești 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 3,44 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul  

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului și ai birourilor electorale 
1,30 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
1,74 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 147,34 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

147,34 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 9,07 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 4,91 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 2,20 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 1,96 

Total 159,85 

 

 

 

CECE s. Pârlița nr. 17/26, r. Fălești 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,43 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul  

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului  
1,20 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
0,83 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 76,95 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

76,95 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 5,82 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 4,14 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,68 

Total 85,21 
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CECE c. Camenca nr. 19/4, r. Glodeni 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 3,14 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul  

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului și ai birourilor electorale 
1,10 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
1,64 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 140,98 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

140,98 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 10,60 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 6,70 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 2,10 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 1,80 

Total 154,72 

 

 
 

CECE s. Bălceana nr.20/2, r. Hâncești 

  Tipurile de cheltuieli 
Surse financiare precizate, mii lei 

Total, 

mii lei  
Turul I            

din 21.11.2021 
Turul II  

din 05.12.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,18 0,93 3,11 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru 

contabilii din cadrul  consiliului electoral) 
0,40   0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 

ale membrilor consiliului  
1,00 0,50 1,50 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea 

indemnizației funcționarilor electorali prin 

sistemul poștal) 

0,78 0,43 1,21 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 36,08 109,86 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

29% 

73,77 36,08 109,86 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 3,48 1,97 5,45 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 1,88 1,07 2,95 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 0,30 1,30 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 0,60 1,20 

Total 79,43 38,99 118,42 
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CECE c. Cneazevca nr. 22/8, r. Leova   

  Tipurile de cheltuieli 
Surse financiare precizate, mii lei 

Total, 

mii lei  
Turul I            

 din 21.11.2021 

Turul II  

din 05.12.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,69 1,37 4,05 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet 

pentru contabilii din cadrul consiliului electoral) 
0,40   0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice 

ale membrilor consiliului și ai birourilor 

electorale 

1,00 0,50 1,50 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea 

indemnizației funcționarilor electorali prin 

sistemul poștal) 

1,29 0,87 2,15 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 114,12 68,76 182,88 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

29% 

114,12 68,76 182,88 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 5,49 3,56 9,05 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 2,66 1,58 4,24 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,55 0,70 2,25 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 1,28 1,28 2,56 

Total 122,30 73,68 195,99 
 

CECE s. Palanca nr. 32/14, r. Ștefan Vodă 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 4,38 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul 

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului și ai birourilor electorale 
1,00 

cod 

222710 
Deplasări de serviciu în interiorul țării 2,16 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
0,82 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

73,77 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 6,20 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 4,60 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 

Total 84,35 
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CECE s. Ștefănești nr. 32/20, r. Ștefan Vodă 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 2,18 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul  

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului  
1,00 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
0,78 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 73,77 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

73,77 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 4,96 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 3,36 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 1,00 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,60 

Total 80,91 

 

CECE c. Negurenii Vechi  nr. 35/23, r. Ungheni 

  Tipurile de cheltuieli 

Surse financiare 

precizate, mii lei 

21.11.2021 

Cod 22 Bunuri și servicii 3,53 

cod 

222210 

Servicii informaționale (servicii de internet pentru contabilii din cadrul 

consiliului electoral) 
0,40 

cod 

222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice ale membrilor 

consiliului și ai birourilor electorale 
1,20 

cod 

222980 

Servicii poștale (comisionul pentru achitarea indemnizației 

funcționarilor electorali prin sistemul poștal) 
1,93 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 161,48 

cod 

281600 

Indemnizația membrilor consiliului și ai birourilor electorale, precum 

și a funcționarilor din aparatele de lucru ale acestora, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29% 

161,48 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 10,70 

cod 

331110 
Procurarea combustibilului 5,89 

cod 

336110 
Procurarea rechizitelor de birou 2,65 

cod 

339110 
Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 2,16 

Total 175,70 
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8. MODELUL, TEXTUL ȘI TIPARUL BULETINELOR DE VOT 

 

Buletinele de vot pentru alegerea primarilor localităților sus-menționate au fost tipărite 

conform modelului stabilit prin hotărârea CEC nr. 4276 din 10 noiembrie 2015 „Cu privire la 

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

modificată prin hotărârea CEC nr. 95 din 30 octombrie 2021 

Totodată, consiliile electorale de circumscripție de nivelurile întâi și al doilea au aprobat 

hotărâri prin care au stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot, 

textele buletinelor de vot, dar 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. 

Astfel, pentru turul întâi de scrutin al alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, a fost 

tipărit un tiraj de 130 917 buletine de vot (76 526 în limba română și 54 391 în limba rusă). 

Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, pentru satul Opaci, comuna Hârtop, orașul Cupcini, satul 

Bălceana, comuna Cneazevca desfășurat la data de 5 decembrie 2021, s-a tipărit un tiraj de 115 

931 buletine de vot (62 203 în limba română și 53 728 în limba rusă), iar pentru cel de-al doilea 

tur de scrutin, pentru municipiul Bălți desfășurat la data de 19 decembrie 2021, s-a tipărit un 

tiraj de 102 105 buletine de vot (51 988 în limba română și 50 117 în limba rusă). 
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9. CONTENCIOSUL ELECTORAL 

 
Alegătorii și concurenții electorali, pentru realizarea deplină a drepturilor electorale, pot 

contesta hotărârile, acțiunile/inacțiunile organelor electorale, ale Consiliului Audiovizualului și 

ale concurenților electorali, finanțarea campaniei electorale de către concurenții electorali, 

modul de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția 

Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Capitolului 12 Secțiunea 1 din Codul 

electoral și ale legislației conexe: Codul administrativ, Codul de procedură civilă, Codul 

serviciilor media audiovizuale, Codul contravențional. 

În sensul  art. 1 și art. 71 alin. (5) din Codul electoral, contestația  este o cerere de 

anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărâri sau acțiuni ce conține descrierea faptelor 

invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, cerințele contestatarului, semnătura și 

datele de identitate ale persoanei care o depune.  

În timpul campaniei electorale pentru alegerile locale noi, au fost contestate următoarele 

hotărâri ale Comisiei: 

1) nr. 90 din 26.10.2021 „Cu privire la contestația nr.CEC-9/8 din 23 octombrie 2021 a 

Partidului Politic ”NOI””; 

2) nr. 155 din 17.11.2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

Partidului Politic „NOI”  în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, 

pentru perioada de până la 16 noiembrie 2021”; 

3) nr. 167 din 20.11.2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

concurentului electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor în campania electorală 

a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021”; 

4) nr. 169 din 20.11.2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale 

noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021”; 

5) nr. 188 din 1.12.2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale 

noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021”; 

6) nr. 195 din 5.12.2021 „Privind suspendarea executării hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 170/2021 cu privire la stabilirea datei de 5 decembrie 2021 pentru desfășurarea 

turului al doilea al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități”; 

7) nr. 203 din 6.12.2021 „Cu privire la stabilirea datei de 19 decembrie 2021 pentru 

desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția 

electorală municipală Bălți”; 

8) nr. 205 din 8.12.2021 „Privind executarea punctului 2 din hotărârea nr. 190/2021 „Cu 

privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania 

electorală aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 5 decembrie 

2021, pentru perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2021””; 

 

Subiecții care au înaintat contestații asupra hotărârilor CEC sunt: 

Nr. hotărârii contestate Contestatarul 

hotărârea nr. 90 
Partidul Politic ”NOI” 

persoana neavenită Mihai Cristian 

hotărârea nr. 155 Partidul Politic „NOI”   

hotărârea nr. 167 Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor  

hotărârea nr. 169 Partidul Politic „Șor” 

hotărârea nr. 188 Partidul Politic „Șor” 

hotărârea nr. 195 Partidul Politic „Șor” 

hotărârea nr. 203 
Alegătorii: Arina Spătaru, Grosu Diana, Usatîi Nicolai,  

Cozearschi Vitali 

hotărârea nr. 205 Partidul Politic „Șor” 
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În afară de hotărâri, a fost contestată și scrisoarea nr. CEC-8/250 din 15.11.2021, prin care 

președintelui Partidului Politic „NOI”, Vladimir Dachi, s-a dat răspuns la cererea prealabilă, 

înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/652 din 11 noiembrie 2021, conform 

căreia acesta solicită anularea parțială a hotărârii nr. 5/2021  „Cu privire la lista partidelor și altor 

organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi pentru funcția de 

primar în unele localități din 21 noiembrie 2021”, și anume excluderea Partidului Politic „Șor” din 

listă. 

Potrivit art. 71 și art. 72 din Codul electoral și art. 400 din Codul contravențional, 

competența de examinare a contestațiilor este atribuită în funcție de obiectul contestației: organelor 

electorale, instanțelor de judecată, Consiliului Audiovizualului, Ministerului Afacerilor Interne. 

Conform art. 72 alin. (3) din Codul electoral și pct. 4 din Regulamentul privind procedura 

de examinare şi soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, 

aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353/2010, cu modificările ulterioare, contestațiile privind 

acțiunile şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se depun, fără respectarea 

procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chişinău în termen de 3 zile calendaristice de la data 

săvârșirii acțiunii sau adoptării hotărârii şi se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la 

depunere. 

Urmare a examinării contestațiilor, instanțele de judecată au decis următoarele: 

 

Obiectul litigiului -

acțiune în anulare a 
Instanța de fond Curtea Supremă de Justiție 

hotărârii nr. 90 

Judecătoria Bălți, încheiere din 

5.11.2021, acțiunea declarată 

inadmisibilă 

După rejudecare 

Judecătoria Bălți, hotărâre din 

19.11.2021, acțiunea respinsă. 

Curtea de Apel Bălți, decizie din 

21.11.2021, apel respins 

Încheiere din 24.11.2021, recurs 

inadmisibil 

 

hotărârii nr. 155 

Încheiere din 19.11.2021, acțiunea 

declarată inadmisibilă în temeiul 

art. 207 alin. (2) lit. h) din Codul 

administrativ 

Decizie din 20.11.2021, recurs 

inadmisibil 

hotărârii nr. 167 
Hotărâre din 24.11.2021, 

acțiunea respinsă ca neîntemeiată 

Încheiere din 29.11.2021, recurs 

inadmisibil 

hotărârii nr. 169 

 

Hotărâre din 25.11.2021, 

acțiunea respinsă ca neîntemeiată 
 

Încheiere din 29.11.2021, recurs 

inadmisibil 

hotărârii nr. 188 

 

Încheiere din 3.12.2021, acțiunea 

declarată inadmisibilă în temeiul 

art. 207 alin. (2) lit. e) din Codul 

administrativ 
 

Decizie din 4.12.2021, recurs 

respins 

hotărârii nr. 195 

Încheiere din 10.12.2021, acțiunea 

declarată inadmisibilă în temeiul 

art. 207 alin. (1) și (2) lit. e) din 

Codul administrativ, reclamanta nu 

poate revendica încălcarea prin 

activitate administrativă a unui 

drept în sensul art. 17 din Codul 

administrativ 

- 
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hotărârii nr. 203 

 

Încheiere din 9.12.2021, acțiunea 

declarată inadmisibilă în temeiul 

art. 207 alin. (1) și (2) lit. c) și art. 

230 din Codul administrativ 

 

Încheiere din 16.12.2021, acțiunea 

declarată inadmisibilă în temeiul 

art. 207 alin. (2) lit. e) din Codul 

administrativ 
 

Încheiere din 18.12.2021, recurs 

inadmisibil de procedură 

 

Decizie din 24.12.2021, 

recursuri respinse 

hotărârii nr. 205 

 

Hotărârea din 15.12.2021, acțiunea 

respinsă ca neîntemeiată 
 

Încheiere din 18.12.2021, recurs 

inadmisibil 

scrisorii nr. CEC-

8/250 

 

Încheiere din 23.11.2021, acțiunea 

declarată inadmisibilă în temeiul 

art. 207 alin. (2) lit. h) din Codul 

administrativ  
 

- 

 

Totodată, față de Comisie a fost înaintată în condițiile Codului administrativ și o acțiune 

în obligare. Astfel, alegătorul Arina Spătaru a solicitat instanței obligarea Comisiei să anuleze 

alegerile locale desfășurate în municipiul Bălți din data de 21 noiembrie 2021. Prin încheierea din 

10.12.2021, Curtea de Apel Chișinău a declarat acțiunea inadmisibilă în temeiul art. 207 alin. (2) 

lit. f)-h) și art. 208 alin. (3) din Codul administrativ. 

Un alt aspect necesar a fi menționat este depunerea de către Comisia Electorală Centrală a 

2 acțiuni în instanța de judecată cu solicitarea de a anula înregistrarea concurenților electorali.  

În primul caz, la 17 noiembrie 2021, Comisia Electorală Centrală în limita competenței 

instituționale a aprobat hotărârea nr. 155 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și 

cheltuielilor Partidului Politic „NOI” în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 

noiembrie 2021, pentru perioada de până la 16 noiembrie 2021”. Prin hotărârea respectivă, 

Comisia a decis: 

„1. Se  constată folosirea de către concurentul electoral Vladimir Dachi, desemnat de 

Partidul Politic „NOI”, a fondurilor financiare și materiale nedeclarate la alegerile locale noi în 

circumscripția electorală municipală  Bălți nr. 2.   

2. Se solicită Judecătoriei Bălți anularea înregistrării concurentului electoral Vladimir 

Dachi, desemnat de Partidul Politic „NOI” la funcția de primar al municipiului Bălți și se transmit 

instanței  materialele ce au stat la baza adoptării prezentei hotărâri”. 

           Urmare a examinării cauzei, la data de 20 noiembrie 2021, Judecătoria Bălți a adoptat, pe 

marginea cererii de chemare în judecată depuse de Comisia Electorală Centrală (dosarul nr. 3-

168/2021), o hotărâre prin care a respins cererea Comisiei Electorale Centrale de a obliga Consiliul 

electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 la emiterea unei hotărâri privind 

anularea înregistrării candidatului Vladimir Dachi, desemnat de Partidul Politic „NOI” la alegerile 

locale noi din 21 noiembrie 2021. Potrivit hotărârii, instanța recunoaște încălcarea legislației 

privind finanțarea campaniei electorale de către concurentul electoral Vladimir Dachi și reține că 

plățile pentru pliante au fost efectuate anterior deschiderii contului cu mențiunea „Fond electoral”, 

însă consideră că „cuantumul sumei invocate de Comisia Electorală Centrală în prezenta cerere în 

mărime de 8200,00 lei este o valoare incapabilă de a genera consecințele sancțiunii prevăzute de 

art. 75 alin. (5) din Codul electoral (pct. 57 din hotărâre)” și „urmează ca suma fondurilor 

nedeclarate utilizate în perioada campaniei electorale trebuia să atingă un minimum comparabil ca 

cuantum cu suma de 759289,29 lei pentru ca CEC să poată exclude un candidat electoral de la 

participare la alegeri pe motiv de utilizare a fondurilor nedeclarate, ceea ce în speța respectivă nu 

s-a confirmat, ori suma de 8200 lei achitată pentru tipărirea materialului publicitar de agitație 

electorală este incomparabilă ca valoare materială cu suma totală stabilită de CEC a plafonului 
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general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului 

electoral la alegerile locale noi din data de 21. 11.2021”. 

Hotărârea Judecătoriei Bălți a rămas irevocabilă prin încheierea din 29.11.2021 a Curții 

Supreme de Justiție. 

În cel de-al doilea caz, Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărârea nr. 188 „Cu privire 

la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în 

campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021”. 

Prin hotărârea respectivă, Comisia a decis: 

„1. Se ia act de sesizările privind finanțarea campaniei electorale a Partidului Politic „Șor” 

în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți din data de 21 

noiembrie 2021. 

2. Se  constată folosirea de către concurentul electoral Marina Tauber, desemnat de 

Partidul Politic „Șor”, a fondurilor financiare și materiale nedeclarate la alegerile locale noi în 

circumscripția electorală municipală  Bălți nr. 2 de cel puțin 34260,00 lei, iar în consecință 

depășirea plafonului maxim stabilit cu cel puțin 9514, 80 lei.  

  3. Se solicită Judecătoriei Bălți anularea înregistrării concurentului electoral Marina 

Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor” la funcția de primar al municipiului Bălți, și se transmit 

instanței  materialele ce au stat la baza adoptării prezentei hotărâri”. 

Judecătoria Bălți, la data de 4 decembrie 2021, a adoptat hotărârea în dosarul nr. 3-

181/2021, la cererea Comisiei Electorale Centrale către Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Bălți nr. 2, dispunând: 

„Cererea de chemare în judecată depusă de către Comisia Electorală Centrală a RM 

împotriva Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2, persoane terţe 

Partidul Politic ”ŞOR”, Marina Tauber, reprezentată de avocaţii Colenco Aureliu, Calaida Denis, 

Balan Iulian şi reprezentantul Banaru Vădim, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Nicolai Grigorişin, 

reprezentat de avocatul Nicolai Comieţ şi Arina Spătaru privind obligarea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2 la emiterea hotărârii cu privire la anularea 

înregistrării concurentului electoral Partidul Politic ”ŞOR” Marina Tauber, candidat pentru funcţia 

de primar al mun. Bălţi la alegerile locale noi din 21.11.2021 şi turul doi din 05.12.2021 - se 

admite.  

Se obligă Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2 să emită 

hotărâre cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic ”ŞOR” Marina 

Tauber, candidat pentru funcţia de primar al mun. Bălţi la alegerile locale noi din 21.11.2021 şi 

turul doi din 05.12.2021.” 

Hotărârea a trecut controlul de legalitate la Curtea de Apel Bălți în data de 5 decembrie 

2021.  

În legătură cu excluderea din cursă a concurentului electoral care se regăsea în buletinul de 

vot și ținând cont de prevederile  art. 145 alin. (2) din Codul electoral, care stabilesc că al doilea 

tur de scrutin se organizează cu 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul 

tur de scrutin, prin hotărârea nr. 195 din 5 decembrie 2021, Comisia: 

- a constatat imposibilitatea desfășurării turului doi de scrutin, stabilit pentru data de 5 

decembrie 2021, în circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 și  

- a suspendat executarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 170/2021 în partea ce 

ține de desfășurarea turului doi de scrutin în circumscripția electorală municipală Bălți la data de 

5 decembrie 2021 până actele judecătorești menționate la pct. 1 din prezenta hotărâre vor rămâne 

irevocabile. 

           Între timp, după adoptarea de către Comisie a hotărârii menționate, Curtea Supremă de 

Justiție a adoptat decizia din 5 decembrie 2021 prin care a respins recursul declarat de concurentul 

electoral exclus din cursă. 

Cu referire la examinarea contestațiilor de către  Comisia Electorală Centrală, de menționat 

că în 3 cazuri au fost adoptate hotărâri (nr. 90 din 26.10.2021, nr. 150 din 16.11.2021 și nr. 151 

din 16.11.2021) cu privire la respingerea contestațiilor. În alte 3 cazuri Comisia a dat răspuns prin 
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scrisoare la contestații. 

În afară de contestații, au fost depuse și sesizări de către alegători, concurenții electorali și 

Inspectoratul de Poliție Bălți. Deoarece sesizările au avut ca obiect finanțarea campaniei electorale 

a concurenților electorali, acestea au fost examinate în contextul atribuției de control și 

supraveghere privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, servind ca 

material probatoriu la adoptarea hotărârilor de către Comisie. 
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10. VOTAREA. NUMĂRAREA VOTURILOR, TOTALIZAREA REZULTATELOR ȘI 

CONFIRMAREA LEGALITĂȚII ALEGERILOR LOCALE NOI 

 

Conform datelor procesate cu privire la totalizarea rezultatelor, alegerile au fost considerate 

valabile din primul tur în 9 localități, iar în 6 localități s-a desfășurat turul doi care a avut loc la 5 

decembrie 2021, iar în municipiul Bălți cel de-al doilea tur a avut loc la 19 decembrie 2021. 

Alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, atât turul întâi cât și în turul doi, 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. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmite de birourile 

electorale ale secțiilor de votare, consiliile electorale de circumscripție au totalizat rezultatele 

votării pe circumscripții și au stabilit următoarele: 

 

Denumirea localității  

Alegători 

incluși în 

listele 

electorale 

Alegători 

care au 

participat 

la votare 

Voturi 

valabil 

exprimate 

Buletine 

de vot 

declarate 

nevalabile 

Buletine 

de vot 

neutilizate/ 

anulate 

Turul I 

municipiul Bălți 102 502 33 622 33 210 412 68 729 

satul Opaci, 

raionul Căușeni 
2 590 944 935 9 1 644 

comuna Ucrainca, 

raionul Căușeni 
1 210 532 529 3 678 

comuna Hârtop, 

raionul Cimișlia 
1 787 691 680 11 1 094 

orașul Cupcini, 

raionul Edineț 
7 200 2 400 2 384 16 4 772 

satul Hlinaia, 

raionul Edineț 
1 441 760 752 8 680 

satul Călinești, 

raionul Fălești 
2 118 957 952 5 1 161 

comuna Ișcălău, 

raionul Fălești 
2 016 889 883 6 1 127 

satul Pârlița, 

raionul Fălești 
2 580 1 003 989 14 1 584 

comuna Camenca, 

raionul Glodeni 
1 580 816 800 16 762 

satul Bălceana, 

raionul Hâncești 
1 328 567 561 6 760 

comuna Cneazevca, 

raionul Leova 
944 361 357 4 583 

satul Palanca, 

raionul Ștefan Vodă 
1 533 677 671 6 856 

comuna Ștefănești, 

raionul Ștefan Vodă 
940 469 453 16 469 

comuna Negurenii Vechi, 

raionul Ungheni 
1 577 681 673 8 893 

Total 131 346 45 369 44 829 540 85 792 
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Denumirea localității 

Alegători 

incluși în 

listele 

electorale 

Alegători 

care au 

participat 

la votare 

Voturi 

valabil 

exprimate 

Buletine 

de vot 

declarate 

nevalabile 

Buletine 

de vot 

neutilizate/ 

anulate 

Turul II 

municipiul Bălți 102 345 10 218 8 432 1 786 92 011 

satul Opaci,  

raionul Căușeni 
2 588 959 954 5 1 629 

comuna Hârtop,  

raionul Cimișlia 
1 790 668 662 6 1 117 

orașul Cupcini,  

raionul Edineț 
7 194 2 2 253 32 4 893 

satul Bălceana, 

raionul Hâncești 
1 328 542 527 15 785 

comuna Cneazevca, 

raionul Leova 
944 406 405 1 538 

Total 116 189 12 795 13 233 1 845 100 973 

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 aleși. 

Astfel, în urma alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, au fost aleși primari următorii 

concurenți electorali: 
 

Denumirea localității 
Hotărârea instanței de judecată prin care s-a 

validat mandatul 

Concurentul 

electoral 

câștigător 

Turul în care 

concurentul 

a fost ales 

municipiul Bălți 
Hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) 

nr. 3-190/2021 din 21.12.2021 

Grigorișin 

Nicolai 
Turul II 

satul Opaci, 

raionul Căușeni 

Hotărârea Judecătoriei Căușeni (sediul Central) 

nr. 3-52/2021 din 9 decembrie 2021 
Pinteac 

Roman 
Turul II 

comuna Ucrainca, 

raionul Căușeni 

Hotărârea Judecătoriei Căușeni (sediul Central) 

nr. 3-48/2021 din 26.11.2021 

Macovei 

Tamara 
Turul I 

comuna Hârtop, 

raionul Cimișlia 

Hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) 

nr. 3-54/21 din 9 decembrie 

Caraja 

Vitalie 
Turul II 

orașul Cupcini, 

raionul Edineț 

Hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Central) 

nr. 3-99/2021 din 7 decembrie 2021 

Magu 

Ludmila 
Turul II 

satul Hlinaia, 

raionul Edineț 

Hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Central) 

nr. 3-95/2021 din 24.11.2021 

Ceban  

Tudor 
Turul I 

satul Călinești, 

raionul Fălești 

Hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) 

nr. 3-170/2021 din 25.11.2021 

Procopciuc 

Ala 
Turul I 

comuna Ișcălău, 

raionul Fălești 

Hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) 

nr. 3-171/2021 din 25.11.2021 

Boiciuc 

Alexandru 
Turul I 

satul Pârlița, 

raionul Fălești 

Hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) 

nr. 3-172/2021 din 25.11.2021 

Neagu 

Sergiu 
Turul I 

comuna Camenca, 

raionul Glodeni 

Hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Central) 

nr. 3-240/2021 din 25.11.2021 

Postolachi 

Ala 
Turul I 

satul Bălceana, 

raionul Hâncești 

Hotărârea Judecătoriei Hâncești (sediul Ialoveni) 

nr. 3-93/21 din 7 decembrie 2021 

Temciuc 

Aurelia 
Turul II 

comuna Cneazevca, 

raionul Leova 

Hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) 

nr. 3-55/21 din 9 decembrie 2021 

Tomșa 

Larisa 
Turul II 

satul Palanca, 

raionul Ștefan Vodă 

Hotărârea Judecătoriei Căușeni  

nr. 3-47/2021 din 26.11.2021 

Cozlovschi 

Dumitru 
Turul I 

comuna Ștefănești, 

raionul Ștefan Vodă 

Hotărârea Judecătoriei Căușeni (sediul Central) 

nr. 3-46/2021 din 26.11.2021 

Bujorean 

Ruslan 
Turul I 

comuna Negurenii Vechi, 

raionul Ungheni 

Hotărârea Judecătoriei Ungheni 

nr. 3-47/2021 din 26.11.2021 

Uscatu 

Galina 
Turul I 

 


