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INTRODUCERE 

 

 În perioada 14 septembrie 2021 – 1 martie 2022, Comisiei Electorale Centrale i-au fost 

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

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

- la 14 septembrie 2021, Cancelaria de Stat a Republici Moldova, ulterior la 30 septembrie 

2021, secretarul Consiliului comunal Alexăndrești, raionul Râșcani, au notificat Comisia despre 

decizia Curții de Apel Bălți din 31 martie 2021, potrivit căreia primarului Constantin Păduraru i-

a fost aplicată o sancțiune, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice sau de demnitate 

publică pe un termen de 5 luni. Ca urmare, întrucât domnul Constantin Păduraru s-a aflat 

în imposibilitate de a-şi exercita atribuțiile timp de 5 luni consecutiv (în perioada 31 martie – 1 

septembrie 2021), a intervenit circumstanța pentru încetarea înainte de termen a mandatului de 

primar în condițiile art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală; 

- la 7 octombrie 2021, secretarul Consiliului comunal Ghetlova, raionul Orhei, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Stavila Oleg; 

- la 8 octombrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Păulești, raionul Călărași, a comunicat 

Comisiei despre faptul aflării primarului Prunici Ion în concediu medical în perioada martie-

septembrie 2021, drept dovadă a înaintat și copiile de pe certificatele de concediu medical. 

Examinând actele prezentate, s-a constatat că în perioada 15 aprilie – 11 septembrie 2021 domnul 

Prunici Ion continuu nu și-a exercitat mandatul, fiind întrunite condițiile legale pentru încetarea 

înainte de termen a mandatului de primar. În conformitate cu art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 

436/2006 privind administrația publică locală, mandatul primarului încetează înainte de termen în 

caz de imposibilitate de a-şi exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, 

inclusiv pe motiv de boală; 

- la 20 octombrie 2021, secretarul Consiliului comunal Horodiște, raionul Rezina, a 

notificat Comisia despre demisia domnului Iurcu Dorel din funcția de primar; 

- la 15 noiembrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Zastânca, raionul Soroca, a comunicat 

Comisiei despre decesul primarului Covalciuc Pavel; 

- la 22 noiembrie 2021, Comisia a recepționat cererea de demisie a doamnei Cutrani Vera, 

primarul satului Moara de Piatră, raionul Drochia; 

- la 26 noiembrie 2021, Comisia a fost notificată de către primarul comunei Lozova și 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova cu privire la faptul că timp de 6 luni consecutiv, în 

perioada 26 mai 2021 – 26 noiembrie 2021, Consiliul comunal Lozova nu s-a întrunit în ședințe; 

- la 6 decembrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Tătărești, raionul Strășeni, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Panuș Oleg; 

- la 9 decembrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Glinjeni, raionul Fălești, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Gafinciuc Piotr; 

- la 31 decembrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Zăicani, raionul Râșcani, a comunicat 

Comisiei despre decesul primarului Tăbîrță Vladimir; 

- la 31 ianuarie 2022, Comisia a fost notificată de către primarul comunei Bobeica, raionul 

Hâncești, cu privire la faptul că timp de 6 luni consecutiv, în perioada 26 iulie 2021 – 26 ianuarie 

2022, Consiliul comunal Bobeica nu s-a adunat în ședințe și nu a adoptat nicio decizie, fiind astfel 

întrunite condițiile pentru dizolvarea de drept a consiliului; 

- la 11 februarie 2022, secretarul Consiliului sătesc Hagimus, raionul Căușeni, a notificat 

Comisia despre decesul primarului Iepure Anatolie. 

 În consecință, având în vedere art. 28 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 436/2006 privind 

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

alesului local, art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 150 alin. (3) din Codul electoral, hotărârea Comisiei nr. 

706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi” și în scopul 

respectării prevederilor art. 150 alin. (4) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a adoptat 
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hotărârile nr. 76 din 19 octombrie 2021, nr. 93 din 26 octombrie 2021, nr. 179 din 30 noiembrie 

2021, nr. 211 din 15 decembrie 2021, nr. 226 din 20 decembrie 2021, nr. 235 din 22 decembrie 

2021, nr. 239 din 23 decembrie 2021, nr. 266 din 18 ianuarie 2022, nr. 290 din 25 ianuarie 2022 

și nr. 320 din 15 februarie 2022, prin care a stabilit data de 15 mai 2022 ca zi de desfășurare a 

alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități și pentru o nouă componență a 

Consiliului comunal Lozova, raionul Strășeni. 

Nefiind de acord cu hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 235 din 22 decembrie 2021 

și nr. 239 din 23 decembrie 2021, părțile interesate le-au contestat în instanță. Colegiul civil, 

comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău a admis acțiunile înaintate de  

reprezentanții reclamanților, adoptând hotărârile nr. 3-18/2022  din 3 februarie 2022 și nr. 3-46/22 

din 17 februarie 2022, prin care a anulat hotărârile Comisiei Electorale Centrale:  

- nr. 239 din 23 decembrie 2021 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru 

funcția de primar al comunei Alexăndrești, raionul Rîșcani;  

- nr. 235 din 22 decembrie 2021 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru 

funcția de primar al satului Păulești, raionul Călărași. 

În acest răstimp, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 41 din 24 

februarie 2022, prin care a declarat stare de urgență pentru o perioadă de 60 de zile pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova. 

Conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, asediu și 

de război, în perioada stării de urgență nu se admite modificarea Constituției, precum şi 

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

locale. În acest context, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărârea nr. 335 din 1 martie 2022, 

prin care a constatat existența circumstanțelor pentru organizarea alegerilor locale noi pentru o 

nouă componență a Consiliului comunal Bobeica, raionul Hâncești, dar a suspendat stabilirea datei 

alegerilor locale noi pentru Consiliul comunal Bobeica până la ridicarea stării de urgență sau 

modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 41/2022. Totodată, prin hotărârea nr. 

356 din 10 martie 2022, Comisia a suspendat executarea hotărârilor privind organizarea alegerilor 

locale noi din 15 mai 2022 în celelalte localități. 

Ulterior, Parlamentul Republicii Moldova și-a modificat Hotărârea nr. 41/2022 privind 

declararea stării de urgență, adoptând Hotărârea nr. 65 din 24 martie 2022, potrivit căreia starea 

de urgență nu afectează organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din luna mai 2022 în unele 

unități administrativ-teritoriale.  

Având în vedere hotărârea Parlamentului, Comisia a adoptat hotărârile nr. 371, nr. 372 și 

nr. 373 din 25 martie 2022, prin care și-a revocat hotărârea nr. 356/2022, a modificat hotărârile 

anterioare de stabilire a datei alegerilor locale noi, stabilind o altă dată pentru aceste alegeri – 29  

mai 2022, de asemenea a fixat pentru această dată desfășurarea alegerilor pentru o nouă 

componență a Consiliului comunal Bobeica, raionul Hîncești.  

 Prin hotărârea nr. 374 din 25 martie 2022, Comisia a aprobat Programul calendaristic 

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

data de 29 mai 2022. 

 În intervalul dintre stabilirea datei alegerilor locale noi și datei pentru desfășurarea celui 

de-al doilea tur de scrutin (19 octombrie 2021 – 22 iunie 2022), Comisia a adoptat 75 de hotărâri 

cu privire la organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022, iar tematica 

hotărârilor din perioada electorală este prezentată în Figura nr. 1. 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_100680.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_100712.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_100889.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_100889.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_100968.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_100999.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101017.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101017.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101023.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101081.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-ale-consiliului-2751_101114.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101171.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101017.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-functia-2751_101023.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-notificarea-domnului-lilian-musteata-primar-al-comunei-2751_101217.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-suspendarea-executarii-unor-hotarari-ale-comisiei-electorale-2751_101227.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-suspendarea-executarii-unor-hotarari-ale-comisiei-electorale-2751_101227.html
https://a.cec.md/ro/pentru-revocarea-hotararii-nr-356-din-10-martie-2022-cu-2751_101255.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-modificarea-unor-hotarari-ale-comisiei-electorale-centrale-2751_101256.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-datei-alegerilor-locale-noi-pentru-consiliul-2751_101257.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_101258.html
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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”. Conform alin. 

(3) al aceluiași articol, „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; 

 - Hotărârea CEC nr. 69 din 19 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei 

Electorale Centrale pentru anul 2022”; 

 

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; 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/regulamentul_cu%20privire%20la%20activitatea%20Comisiei%20Electorale%20Centrale.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/1_Regulamentul%20CECE(3).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament%20_BESV(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Anexa_4191_Instruc%C8%9Biunea%20pr_%20evidenta%20contabila%20CECE.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/5047_aprobare_Instructiune_impachetare.pdf
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-bugetului-comisiei-electorale-centrale-pentru-anul-2751_100673.html
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_privind%20statutul%20observatorilor%20si%20procedura%20de%20acreditare%20a%20acestora%20(2)(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20Intocmirea%2C%20administrarea%2Cdifuzarea%20si%20actualizarea%20listelor%20electorale(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament%20cu%20privire%20la%20procedurile%20de%20tragere%20la%20sorti_.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20contestatii-ajustat%20(1).pdf
https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20accesibilitatea%20procesului%20electoral.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/2265_Regulament_sistem_video(2).pdf
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           - Instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată 

prin hotărârea CEC nr. 2625 din 12 august 2014; 

 

Ce vizează candidații în alegeri 

 

           - Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la 

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

            - Regulamentul 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; 

 - Hotărârea CEC nr. 408 din 12 aprilie 2022 „Cu privire la stabilirea plafonului general al 

mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la 

alegerile locale noi din data de 29 mai 2022”; 

 - Hotărârea CEC nr. 409 din 12 aprilie 2022 „Cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor 

financiare ce pot fi transferate pe contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea 

candidatului independent la funcția de primar și/sau de consilier în cadrul alegerilor locale noi din 

data de 29 mai 2022”; 

 

 

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 descreșterii intensității procesului epidemic cauzat de infecția COVID-19 la 

nivel național, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (în continuare – CNESP) a 

adoptat hotărârea nr. 6 din 15 aprilie 2022, prin care a anulat, începând cu 16 aprilie 2022, pe 

întreg teritoriu a Republicii Moldova starea de urgență în sănătate publică, declarată prin hotărârea 

nr. 61 din 9 septembrie 2021, emisă de aceeași entitate. Totodată, conform pct. 2 al hotărârii 

CNESP nr. 6/2022, s-a recomandat, pentru a menține controlul transmiterii virusului SARS-CoV-

2 după anularea stării de urgență în sănătate publică, următoarele măsuri de prevenire și control al 

infecției COVID-19: 

- purtarea măștilor de protecție în instituții medico-sanitare, în spații închise, în transportul 

public, în zonele cu potențial de aglomerare, precum spații de uz comun la locul de muncă și studii, 

săli de ședințe, săli de concerte, teatre, cinematografe, întruniri și evenimente publice, unități 

comerciale cu amănuntul, centre comerciale etc.; 

- respectarea regulilor de igienă a mâinilor; 

- respectarea regulilor de igienă respiratorie; 

- conduită socială responsabilă în cazul apariției simptomelor de infecții respiratorii. 

În cadrul acestui scrutin, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărâri ce 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.

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instructiunea%20cu%20privire%20la%20asigurarea%20infrastructurii%20sectiei%20de%20votare.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_locale.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Reg_liste_subscriptie_modific%C4%83ri_sedinta_inclus.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20persoane%20de%20incredere(1).pdf
https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/files/Legi/tabel_regulamente/Reg_%20reprezentanti%20cu%20drept%20de%20vot%20consultativ%20ai%20concurentilor%20electorali.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament%20privind%20modalitatea%20plas%C4%83rii%20publicit%C4%83%C8%9Bii%20electorale_%20(1).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_CEC_2704(2)%20(1)%20(1).pdf
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_101722.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-mijloacelor-financiare-ce-pot-fi-2751_101723.html
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instruc%C8%9Biune%20cu%20privire%20procedura%20de%20vot%20cu%20urna%20mobil%C4%83.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instructiunea_particularitati_drept_vot.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/untitled.pdf2.pdf
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2. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE ȘI 

A ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE 

 

 Particularitățile constituirii și funcționării circumscripțiilor electorale și a consiliilor 

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

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

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

 În cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022, Comisia Electorală Centrală, prin hotărârea 

nr. 406 din 12 aprilie 2022, a constituit 2 circumscripții electorale de nivelul întâi pentru alegerea 

unei noi componențe a consiliilor locale: 

 - circumscripția electorală comunală Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești; 

 - circumscripția electorală comunală Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni;  

și 8 circumscripții electorale de nivelul întâi pentru alegerea primarilor:  

 - circumscripția electorală sătească Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni; 

 - circumscripția electorală sătească Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia; 

 - circumscripția electorală sătească Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești; 

 - circumscripția electorală comunală Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei; 

 - circumscripția electorală comunală Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina; 

 - circumscripția electorală sătească Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani; 

 - circumscripția electorală sătească Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca; 

 - circumscripția electorală sătească Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni. 

 Hotarele circumscripțiilor electorale au fost identice cu hotarele unităților administrativ-

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

Republicii Moldova.  

   

2.1.  Constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi 

 

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

Comisia Electorală Centrală a solicitat partidelor politice reprezentate în Parlament şi autorităților 

administrației publice locale de nivelul întâi să înainteze candidaturi pentru constituirea consiliilor 

electorale de circumscripție de nivelul întâi. Astfel, ținând cont de prevederile art. 131 alin. (2) și 

art. 132 din Codul electoral, Comisia prin hotărârile nr. 422-431 din 18 aprilie 2022 a constituit 

consiliile electorale de circumscripție (CECE) enumerate infra: 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni 

(hotărârea nr. 422/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Moara de Piatră nr. 14/15, raionul 

Drochia (hotărârea nr. 423/2022, modificată prin hotărârea nr. 453/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești 

(hotărârea nr. 424/2022, modificată prin hotărârea nr.4 40/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești 

(hotărârea nr. 425/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei 

(hotărârea nr. 426/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina 

(hotărârea nr. 427/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani 

(hotărârea nr. 428/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca 

(hotărârea nr. 429/2022, modificată prin hotărârea nr. 471/2022); 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni 

(hotărârea nr. 430/2022, modificată prin hotărârea nr.439/2022); 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-circumscriptiilor-electorale-pentru-organizarea-alege-2751_101720.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_101742.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_101743.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_101744.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-c-2751_101745.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-c-2751_101746.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-c-2751_101747.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_101748.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_101749.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-c-2751_101750.html
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 Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni 

(hotărârea nr. 431/2022). 

 Componența numerică a consiliilor electorale de circumscripție a fost de 7-11 membri. În 

total, în cadrul consiliilor electorale de circumscripție şi-au desfășurat activitatea 84 de membri. 

 În perioada activității consiliilor electorale de circumscripție au fost înregistrate 6 

modificări în componența acestora, toate fiind din motivul demisiei membrilor. 

 În procesul de constituire a consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi s-a ținut 

cont de respectarea principiului egalității între femei și bărbați în sensul art. 7 din Legea nr. 5/2006 

cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (vezi Figura nr. 2). 

  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 Hagimus, Moara de Piatră, Glinjeni, Zăicani, Zastînca și 

Tătărești au îndeplinit și atribuțiile biroului electoral al secției de votare (BESV). 

 

2.2.  Constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare 

 

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

constituirea birourilor electorale, 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 consiliile 

electorale din Registrul funcționarilor electorali. 

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

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

urmează: 

 CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești – 3 birouri; 

 CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei – 3 birouri; 

 CECEC Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina – 2 birouri;  

 CECEC Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni – 4 birouri. 

 

 Analizând componența organelor electorale inferioare prin prisma principiului egalității de 

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

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

în componența consiliilor electorale au activat 73 femei (86,9%) și 11 bărbați (13,09%), iar în 

birourile electorale au activat 87 femei (87%) și 13 bărbați (13%). Totodată, în funcții de 

conducere, la fel, au prevalat femeile. Astfel, în consiliile electorale au fost alese 25 femei 

(83,33%) și aleși 5 bărbați (16,66%) în funcțiile de conducere, iar în birourile electorale – 30 femei 

(83,33%) și, respectiv, 6 bărbați (16,66%). Profilul de gen al componenței organelor electorale 

inferioare este prezentat în infograficele ce urmează.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-consiliului-electoral-al-circumscriptiei-electorale-s-2751_101751.html
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3. INSTRUIREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI ȘI 

A ALTOR SUBIECȚI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL ELECTORAL 

În data de 31 martie 2022, Centrul de instruire continuă în domeniul electoral (în continuare 

– CICDE) a aprobat Planul de instruire pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, în baza căruia 

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

beneficiari. 

 

Instruirea membrilor consiliilor electorale de circumscripție a fost desfășurată în felul 

următor: 

 

Etapa I: pe 19 aprilie 2022  au avut loc 4 webinare cu participarea funcționarilor electorali 

din cadrul CECE, care au fost instruiți pe următoarele subiecte: prima ședință și modalitatea de 

lucru, responsabilitățile de bază (prezentare generală), înregistrarea concurenților electorali. 

 

Etapa II: în intervalele 27-28 aprilie 2022 și 03-04 mai 2022, CICDE a desfășurat seminare 

față în față în vederea transmiterii cunoștințelor și formării competențelor referitor la realizarea 

următoarelor atribuții: constituirea și coordonarea activității BESV, colaborarea cu persoanele 

autorizate să asiste la operațiunile electorale, soluționarea contestațiilor electorale, totalizarea 

rezultatelor alegerilor. 

 

Etapa III: pe data de 26 mai 2022, membrii CECE au beneficiat de o instruire on-line 

referitor la procedura de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, documentelor 

și a echipamentului electoral ce urmează a fi realizată de consiliile electorale.  

La cele 10 seminare au participat 78 de persoane din 84 de persoane invitate, rata de 

participare fiind de 92,7%. Din perspectiva egalității de gen, balanța se înclină spre femei: 68 de 

persoane instruite sau 87,5% au fost femei, iar 10, sau 12,5% bărbați, vezi Figura nr. 6. 
 

 

 

 Figura nr. 6. Analiza de gen a 

participanților la seminarele de 

instruire organizate pentru consiliile 

electorale de circumscripție la 

alegerile locale noi din 29 mai 2022 

 

Membrii consiliilor electorale de 

circumscripție care au îndeplinit și 

atribuțiile de birouri electorale ale 

secțiilor de votare au fost instruiți și cu 

privire la operațiunile electorale de 

competența BESV: lucrul cu listele 

electorale, invitarea alegătorilor, 

activitățile preparatorii din ziua precedentă alegerilor, organizarea zilei alegerilor etc. 
 

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

etape: 
 

Etapa I: participarea la seminarele de instruire față în față desfășurate în perioada 5-6 mai 

2022, care au fost axate pe prezentarea prevederilor legale și realizarea activităților practice privind 

atribuțiile  biroului electoral până în ziua alegerilor, responsabilitățile BESV în ziua alegerilor - 

organizarea votării, numărarea și totalizarea voturilor, completarea documentației electorale. În 

87.5%

12.5%

Analiza sub aspectul dimensiunii de gen a 

participanților la seminarele de instruire 

organizate pentru CECE la alegerile locale noi

Femei Barbați

https://cicde.md/media/files/files/plan_instruiri_aln_mai_2022_3724897.pdf
https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2845&l=ro
https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2857&l=ro
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instruirea membrilor BESV este abordat subiectul accesibilității procesului electoral: sunt 

prezentate normele legale aplicabile domeniului (cu accent pe regulamentele și instrucțiunile CEC) 

și evidențiate măsurile pe care trebuie să le întreprindă funcționarii electorali în vederea amenajării 

secției de votare (dotarea cu echipament special și asigurarea unui circuit ordonat) și asigurării 

tuturor condițiilor de exercitare a dreptului la vot în ziua votării de către toate categoriile de 

cetățeni.  

Etapa II: participarea la seminarul on-line desfășurat pe data de 26 mai referitor la procedura 

de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a actelor, documentelor și a echipamentului 

electoral ce urmează a fi realizată de birourile electorale ale secțiilor de votare.  

 

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

CECEC Ghetlova, CECEC Horodiște, CECEC Lozova, CECEC Bobeica. La seminare au 

participat 72 de persoane din 90 invitate (rata de prezență fiind de 80%). Majoritatea funcționarilor 

instruiți din BESV au fost femei (vezi Figura nr. 7). 

 

 
 

Figura nr. 7. Analiza de gen 

a participanților la seminarele de 

instruire organizate pentru 

birourile electorale ale secțiilor de 

votare la alegerile locale noi din 

29 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

La webinarele din 26 mai 2022, președinții CECE și BESV au beneficiat de o prezentare 

referitor la funcționalitățile modului SIAS „Observatori”, în cadrul căreia aceștia au funcția de 

controlor (obligația de a da răspuns sesizărilor depuse de observatori prin intermediul acestui 

instrument on-line). 

Instruirea responsabililor de tehnologiile informaționale din cadrul CECE a fost desfășurată 

pe data de 22 aprilie. La seminarul on-line au participat 19 persoane din cadrul celor 10 consilii 

electorale, care au fost familiarizați cu modalitatea de gestionare a informației în modulele SIAS 

„Liste de subscripție” și  „Observatori”. La instruire au fost discutate particularitățile recepționării 

listelor de subscripție de către grupul de lucru din cadrul CECE și analiza acestora sub aspect 

cantitativ și calitativ (semnăturile conținute în liste). 

 

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

pe data de 20 mai 2022. În cadrul webinarului, la care au participat 35 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. 

 

Suplimentar la instruirea funcționarilor electorali și a personalului tehnic, în cadrul alegerilor 

locale noi din 29 mai 2022, CICDE a asigurat instruirea secretarilor consiliilor locale și a 

observatorilor acreditați. 

 

Secretarii consiliilor locale din cele 10 unități administrativ-teritoriale în care au fost 

organizate alegeri au beneficiat de o instruire on-line organizată pe data de 13 aprilie 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 

86.7%
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Femei Barbați

https://www.cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2848&l=ro
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acesteia. Au fost prezentate particularitățile activității persoanei care realizează atribuțiile de 

registrator (demonstrarea funcționalităților la care au acces în Registrul de stat al alegătorilor). 

 

Pe data de 26 mai 2022, a avut loc un seminar on-line pentru observatorii acreditați în 

vederea monitorizării alegerilor locale noi din partea asociațiilor obștești calificate și concurenți 

electorali. Cele șase persoane care au dat curs invitației au fost familiarizate cu drepturile și 

obligațiile observatorilor, dar și cu funcționalitatea modulului SIAS „Observatori”: modalitatea de 

înregistrare a sesizărilor în cadrul acestuia. 

 

Pentru desfășurarea instruirilor funcționarilor electorali și a altor subiecți implicați în alegeri 

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

1. Manual pentru membrii CECE la alegerile locale noi pentru funcția de primar; 

2. Manual pentru membrii BESV la alegerile locale noi pentru funcția de consilier local; 

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

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

5. Modele de acte necesare în activitatea membrilor CECE la alegerile locale noi din 29 mai 

2022; 

6. Modele de acte necesare în activitatea membrilor BESV la alegerile locale noi din 29 mai 

2022; 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.cicde.md la compartimentul Alegeri și referendumuri. 

În total, pentru buna desfășurare a alegerilor locale noi, în cadrul a 14 seminare și 10 

webinare, CICDE a instruit 220 de persoane, vezi Figura nr. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 8. Categoriile de persoane instruite de CICDE pentru 

alegerile locale noi din 29 mai 2022 

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

ÎN PROCESUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR  

  

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

Comisia Electorală Centrală a întreprins măsuri în scopul asigurării condițiilor pentru buna 

desfășurare a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 29 mai 2022, al implementării 

prevederilor Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu 

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

infrastructurii secţiei de votare, aprobate prin hotărârea CEC nr. 2625/2014. Astfel, prin adresa nr. 

CEC-8/791 din 11 aprilie 2022, Comisia a solicitat autorităților administrației publice locale (în 

continuare – APL) îmbunătățirea situației privind accesibilitatea clădirilor publice, inclusiv în care 

sunt amplasate sediile secțiilor de votare în cadrul alegerilor. În aceiași ordine de idei, Comisia a 

menționat despre procesul de evaluare a condițiilor de accesibilitate infrastructurală a clădirilor 

publice din țară în care, de regulă, sunt organizate secții de votare, încheiat de Alianța INFONET. 

Astfel, din totalul de 2017 de clădiri evaluate (instituții de învățământ, medicale, culturale, 

administrative, întreprinderi, asociații obștești și centre de tineret, instituții religioase), doar 18 

erau accesibile, 551 parțial accesibile și 1448 inaccesibile.  

 Ulterior, prin adresa nr. CEC-8/855 din 29 aprilie 2022, Comisia a comunicat că în 

imobilele în care se amenajează spații destinate desfășurării votării trebuie 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. 

Suplimentar s-a atenționat asupra infrastructurii secțiilor de votare, care urmează a fi amplasate în 

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

faciliteze accesul persoanelor în etate și celor cu dizabilități, localul secției de votare să permită o 

bună organizare și desfășurare a operațiunilor electorale. 

 De asemenea, s-a subliniat că accesibilitatea infrastructurii ar trebui văzută nu doar ca o 

condiție necesară pentru participarea la alegeri, prin acces facil în secția de votare, dar și pentru 

realizarea altor drepturi fundamentale care pot și ar trebui să fie exercitate în clădirile publice, 

sarcină care poate fi realizată prin asumarea anumitor angajamente de către toate instituțiile statului 

responsabile.  

 Respectând prevederile Codului electoral, autoritățile administrației publice locale  au pus 

la dispoziția organelor electorale localuri și echipamentul electoral necesar (urne, cabine de vot 

standardizate, mobilier etc). 

 În ziua alegerilor locale noi din 29 mai 2022, conform datelor din rapoartele prezentate de 

consiliile electorale, s-a constatat că la votare au participat 86 de alegători cu necesități speciale, 

dintre care 23 cu dizabilități de vedere. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile actelor normative sus-menționate, localurile secțiilor 

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

dizabilități să aibă posibilitatea de a participa în mod egal la toate procesele electorale. 

 Majoritatea sediilor secțiilor de votare au fost organizate în spații publice (licee, grădinițe, 

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

fi asigurată în continuare. 

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

desfășurare a alegerilor locale noi din 29 mai 2022 a realizat următoarele măsuri: 

 - fiecare secție de votare, din cele 18 constituite, a avut în dotare rigle electorale, lupe, 

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

cu dizabilități de vedere să poată vota neasistat;  

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

pentru alegătorii cu dizabilități locomotorii.  

 

 

 

https://a.cec.md/storage/old_site_files/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20accesibilitatea%20procesului%20electoral.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Instructiunea%20cu%20privire%20la%20asigurarea%20infrastructurii%20sectiei%20de%20votare.pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Studiul_Acces%20egal%20pentru%20toti%20in%20sectiile%20de%20votare%20(2022).pdf
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Studiul_Acces%20egal%20pentru%20toti%20in%20sectiile%20de%20votare%20(2022).pdf
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           4.1 Asigurarea  informațională a procesului electoral  

 

În total pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, desfășurate în 10 localități, au fost 

înscriși pe listele electorale 22061 de alegători. 

Cu 22 de zile înainte de ziua alegerilor, Comisia a transmis către APL de nivelul întâi listele 

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

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

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

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

electorale spre verificare în localurile secțiilor de votare. 

Pentru asigurarea securității procesului electoral și în cadrul realizării prevederilor Legii 

nr. 101/2008 cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, 

Comisia Electorală Centrală a aplicat, în cele 18 secții de votare deschise, modulul „Prezența la 

vot și procese-verbale” al acestui sistem. 

Astfel, la sediul Comisiei Electorale Centrale au fost verificate 40 de laptopuri și 20 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 au asigurat conectarea la internet a secțiilor de votare. 

Fiecare din cele 18 secții de votare constituite au fost conectate la internet din 2 surse diferite. 

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

au fost contractați câte 2 operatori de calculator. 

Utilizatorii au fost familiarizați cu echipamentul, softul și modalitatea de lucru prin 

intermediul platformei on-line de trening, lansate ca simulare a modulului „Prezența la vot și 

procese-verbale”. 
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5. DESEMNAREA ȘI ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIILE 

ELECTIVE, ÎNREGISTRAREA GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ PENTRU 

SUSȚINEREA CANDIDAȚILOR INDEPENDNEȚI  

 

 Procedura de înregistrare a candidaților la funcțiile de primar și de consilier local este 

reglementată de Codul electoral în Titlul II „Dispoziții comune”, Capitolul 6 „Desemnarea și 

înregistrarea candidaților” și în Titlul V „Alegerile locale” (prevederi speciale), precum și de 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

locale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2584/2019. După constituirea circumscripțiilor și organelor 

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

 În concordanță cu prevederile art. 47 din Codul electoral, începând cu data de 18 aprilie 

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

 

Denumirea organului electoral 

LISTE DE SUBSCRIPȚIE 

Cantitatea 

(buc.)  

Nr. de serie 

(RO) 

Cantitatea 

(buc.) 

Nr. de serie 

(RU) 

CECES Hagimus nr. 10/15,  

raionul Căușeni 
21 000001-000021 7 000301-000307 

CECEC Moara de Piatra nr. 

14/15, raionul Drochia 
28 000021-000049   

CECES Glinjeni nr. 17/11,  

raionul Fălești 
28 000050-000077   

CECEC Bobeica nr. 20/3,  

raionul Hîncești 
20 000089-000097   

CECEC Ghetlova nr. 25/13,  

raionul Orhei 
28 000098-000125   

CECEC Horodiște nr. 26/9,  

raionul Rezina 
28 000126-000153   

CECES Zăicani nr. 27/28,  

raionul Râșcani 
28 000154-000181   

CECES Zastânca nr. 29/35,  

raionul Soroca 
28 000182-000209   

CECEC Lozova nr. 30/11,  

raionul Strășeni 
20 000210-000229   

CECES Tătărești nr. 30/23,  

raionul Strășeni 
28 000230-000257   

TOTAL: 257 7 

  

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

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

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

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

  

 

 

 

  

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_locale.pdf
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 Prin urmare, prin hotărârile consiliilor electorale, au fost înregistrați pentru funcția de 

primar următorii concurenții electorali: 

 

Organul 

electoral 

emitent 

Nr. și data emiterii 

hotărârii privind 

înregistrarea 

concurentului 

electoral 

Numele, prenumele  

candidatului 

Denumirea subiectului care a 

desemnat candidatul 

CECES 

Hagimus  

nr. 10/15,  

raionul Căușeni 

HCECE nr. 8  

din 27.04.2022 

JOSAN 

Mihail 
Candidat independent 

HCECE nr. 9  

din 27.04.2022 

VÎRLAN 

Liliana 

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

HCECE nr. 11  

din 29.04.2022 

CUCEROVSCHI 

Veaceslav 

Partidul Liberal Democrat  

din Moldova 

HCECE nr. 12  

din 29.04.2022 

PETROV 

Victor 

Partidul Politic  

„Platforma Demnitate și Adevăr” 

HCECE nr. 13  

din 29.04.2022 

TROCIN 

Cristina 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 

 

 

CECEC Moara 

de Piatră  

nr. 14/15, 

raionul Drochia 

HCECE nr. 8  

din 03.05.2022 

OJOC  

Ionel 
Partidul Politic ,,Șor” 

HCECE nr. 9  

din 03.05.2022 

BEJENARU 

Valentina 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 

 

 

CECES 

Glinjeni nr. 

17/11, 

raionul Fălești 

HCECE nr. 07 

din 28.04.2022 

DOMBROVSCHI 

Dumitru 
Candidat independent 

HCECE nr. 08 

din 28.04.2022 

CĂRUNTU 

Constantin 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

HCECE nr. 09 

din 03.05.2022 

ZARIJA 

Viorel 

Partidul politic 

„Partidul Nostru” 

HCECE nr. 10 

din 03.05.2022 

ŞORONGA 

Silvia 
Candidat independent 

 

 

CECEC 

Ghetlova  

nr. 25/13,  

raionul Orhei 

HCECE nr. 8 

din 27.04.2022 

GÎRNEȚ 

Elena 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

HCECE nr. 9 

din 29.04.2022 

FILIMON 

Grigore 
Candidat independent 

HCECE nr. 10 

din 29.04.2022 

ROTARI                  

Igori 
Candidat independent 

HCECE nr. 15 

din 04.05.2022 

SVETLICINÎI 

Anastasia 
Partidul Politic „Șor” 
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CECEC 

Horodiște 

nr. 26/9, 

raionul Rezina 

HCECE nr. 10 

din 29.04.2022 

ZGUREAN 

Valeriu 

Blocul electoral 

al Comuniștilor și Socialiștilor 

HCECE nr. 11  

din 29.04.2022 

IURCU 

Dorel 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

 

 

CECES  

Zăicani  

nr. 27/28,  

raionul Râșcani 

HCECE nr. 10  

din 29.04.2022 

PÎSLARU  

Valeri 

Partidul Liberal Democrat  

din Moldova 

HCECE nr. 11  

din 29.04.2022 

TĂBÎRȚA  

Victor 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 

 

 

CECES 

Zastânca 

nr. 29/35, 

raionul Soroca 

HCECE nr. 8  

din 26.04.2022 

SANDU 

Ivan 

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 

HCECE nr. 9  

din 26.04.2022 

ȚURCAN 

Vladimir 
Partidul Democrat din Moldova 

HCECE nr. 12  

din 27.04.2022 

PURICI 

Serghei 
Partidul Politic „Șor” 

HCECE nr. 16  

din 29.04.2022 

COROVLEAN 

Mihail 
Candidat independent 

HCECE nr. 17  

din 29.04.2022 

COVALCIUC 

Valeriu 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 

HCECE nr.18  

din 29.04.2022 

GUȚU 

Andrei 

Partidul Politic  

„Platforma Demnitate și Adevăr” 
 

 

CECES 

Tătărești 

nr. 30/23, 

raionul Strășeni 

HCECE nr. 8  

din 26.04.2022 

BÎRSAN 

Maxim 

Partidul Liberal Democrat  

din Moldova 

HCECE nr. 10  

din 27.04.2022 

CELEEV 

Vladimir 

Partidul Politic  

,,Puterea Oamenilor” 

HCECE nr.11  

din 28.04.2022 

JOSU 

Constantin 
Partidul Liberal 

HCECE nr.12  

din 01.05.2022 

FOCȘA 

Valeriu 

Partidul Politic  

”Partidul Acțiune și Solidaritate” 

HCECE nr.13  

din 01.05.2022 

POSTOLACHI 

Dmitrii 
Candidat independent 

 

În total, pentru funcția de primar, organele electorale inferioare au înregistrat 30 de 

concurenți electorali, dintre care 23 de candidați înaintați de partide politice și un bloc electoral, 

iar 7 au fost candidați independenți (vezi Figura nr. 9) 

Din lista candidaților independenți, 2 au fost susținuți de două grupuri de inițiativă, care au 

colectat semnături în susținerea acestora. Grupul de inițiativă este constituit din cetățeni cu drept 

de vot și înregistrat în condițiile prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind 

modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripție. Astfel, candidatul 

independent Corovlean Mihail a fost susținut de un grup de inițiativă în număr de 8 persoane (3 

bărbați și 5 femei), înregistrat prin hotărârea nr. 8 din 21 aprilie 2022 emisă de CECES Zastânca 

nr. 29/35, raionul Soroca. Cel de-al doilea candidat independent, Postolachi Dmitrii, a fost susținut 

de un grup de inițiativă în număr de 5 persoane (4 bărbați și o femeie), înregistrat prin hotărârea 

nr. 7 din 23 aprilie 2022 emisă de CECES Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni.  
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După profilul de gen, în calitate de candidați la funcțiile de primar au fost înregistrate 6 

femei (20%) și înregistrați 24 bărbați (80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totodată, din numărul total de 31 de dosare depuse pentru înregistrare în calitate de 

candidat la funcția de primar, a fost refuzată (prin hotărârea nr. 14/2022 emisă de CECEC Ghetlova 

nr. 25/13) înregistrarea a unui singur pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de 

primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, a domnului Crăciun Gheorghe. Motivul refuzului a 

fost nerespectarea condițiilor stabilite la art. 138 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997, și 

anume în urma verificării listelor de subscripție prezentate, s-a constat valabilitatea unui număr de 

130 de semnături, în condițiile în care numărul limită de semnături pentru circumscripția respectivă 

fiind cel egal cu 150.  

 Respectiv, pentru alegerea unei noi componențe a Consiliilor comunale Bobeica, raionul 

Hîncești, și Lozova, raionul Strășeni, organele electorale inferioare au înregistrat 8 concurenți 

electorali, dintre care 7 au fost solicitanți colectivi (partidele politice și un bloc electoral) și un 

candidat independent. Astfel, pe listele depuse de solicitanți colectivi în total au fost înregistrați 

87 candidați. 

  

 Prin hotărârile consiliilor electorale, au fost înregistrați pentru funcția de consilier următorii 

concurenții electorali: 

 

Denumirea 

organului 

electoral 

Nr. și data emiterii 

hotărârii privind 

înregistrarea 

concurentului 

electoral 

Denumirea concurentului 

electoral 

Numărul 

candidaților 

pe lista 

concurentului 

electoral 

CECEC 

Bobeica 

nr. 20/3, 

raionul Hîncești 

HCECE nr. 8 

din 27.04.2022 

Partidul Politic  

„Platforma Demnitate și Adevăr” 
14 

HCECE nr. 9 

din 27.04.2022 

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 
13 

HCECE nr. 10 

din 03.05.2022 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 
7 

HCECE nr. 11 

din 03.05.2022 
Partidul Politic „Șor” 11 

 

 

 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Cr%C4%83ciun%20Gheorghe%20-hot%C4%83r%C3%A2re%20de%20refuz%20%C3%AEnregistrare.pdf
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CECEC 

Lozova 

nr. 30/11, 

raionul Strășeni 

HCECE nr.9  

din 27.04.2022 

Partidul Liberal Democrat 

 din Moldova 
14 

HCECE nr. 8  

din 24.04.2022 

Lozovanu Nicolae   

- candidat independent 
---- 

HCECE nr.10  

din 28.04.2022 

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

18 

HCECE nr. 13  

din 30.04.2022 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 
10 

 

După profilul de gen, în calitate de candidați la funcțiile de consilier au fost înregistrate 38 

femei (43,18%) și 50 bărbați (56,81%). 
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6. REFLECTAREA ȘI MONITORIZAREA ALEGERILOR 

 

Pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022 au fost acreditați 59 de observatori naționali. 

Dintre aceștia, 46 au fost acreditați de CEC și au reprezentat o asociație obștească, alți 13 au fost 

acreditați de către consiliile electorale de circumscripție, la solicitarea a 3 concurenți electorali.  

Persoanele acreditate și-au desfășurat activitatea în cele 18 de secții de votare deschise în 

10 localități din țară organizate pentru primul tur de scrutin și, ulterior, în 5 secții de votare, în 

cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale, desfășurat pe 12 iunie 2022. 

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, aprobat prin hotărârea CEC nr. 332/2006, 

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 nivelurile I și II;  

- generarea și tipărirea legitimațiilor pentru toate categoriile de observatori;  

- statistica organizațiilor participante la monitorizarea alegerilor;  

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

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

Prin intermediul aplicației, au fost depuse 3 sesizări în ziua alegerilor (29 mai 2022), care 

au fost soluționate. 

Pe 4 aprilie 2022, Comisia a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale 

la alegerile locale noi din 29 mai 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. 

Documentul are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparțiale a 

campaniei electorale pentru alegerile noi din 29 mai 2022 în mijloacele de informare în masă, 

promovarea libertății de exprimare şi pluralismului politic, precum și stabilirea unor norme 

obligatorii pentru aplicare. 

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

noi s-a realizat prin comunicate și anunțuri de presă, evenimente, discuții online, postări pe rețelele 

de socializare (Facebook, YouTube, Telegram, Instagram), participare la emisiuni. Au fost 

redactate și publicate 27 comunicate de presă, care au reflectat deciziile Comisiei cu privire la 

organizarea și desfășurarea alegerilor. Totodată, în ziua votării, 29 mai 2022, Comisia a publicat 

9 comunicate privind procesul votării în cele 10 localități și a prezentat rezultatele preliminare. De 

asemenea, au fost făcute 12 anunțuri de presă. 

Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, au fost elaborate 7 comunicate de presă și 4 anunțuri 

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

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

În baza informațiilor oferite de site-urile online ale instituțiilor media și ale agențiilor de 

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

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

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

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

sinteza.org. Pe paginile de Facebook, Telegram și Instagram au fost plasate toate comunicatele de 

presă și anunțurile, precum și galerii foto de la anumite evenimente.

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_privind%20statutul%20observatorilor%20si%20procedura%20de%20acreditare%20a%20acestora%20(2)(1).pdf
https://bit.ly/3KfkQ9K
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7. SUSŢINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIEI ELECTORALE 

 

7.1 Supravegherea și controlul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale 

noi din 29 mai 2022 

 

Prin hotărârea nr. 408 din 12 aprilie 2022, Comisia a stabilit plafonul mijloacelor financiare 

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

29 mai 2022, pornind de la 9,03 lei pentru un alegător.  

Prin hotărârea nr. 409 din 12 aprilie 2022, Comisia a stabilit plafonul mijloacelor financiare 

ce pot fi transferate pe contul „Destinat grupurilor de inițiativă” pentru susținerea candidatului 

independent la funcția de primar și/sau de consilier în cadrul alegerilor locale noi din data de 29 

mai 2022, pornind de la 49,50 lei pentru un alegător. 

Este de remarcat faptul că Comisia Electorală Centrală atât prin hotărârea nr. 408/2022, cât 

și prin hotărârea nr. 409/2022 în premieră a stabilit ca în mărimea plafonului mijloacelor financiare 

stabilite pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022 să nu fie inclus comisionul bancar pentru 

deschiderea sau activarea contului cu mențiunea „Fond electoral” și „Destinat grupurilor de 

inițiativă”. De asemenea, prin hotărârea nr. 407 din 12 aprilie 2021, Comisia a stabilit cuantumul 

creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 29 mai 2022, 

acesta constituind 25000 lei pentru fiecare partid, organizație social-politică, bloc electoral și 5000 

lei pentru fiecare candidat independent. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de 

acordare a creditelor fără dobândă concurenților electorali în vederea desfășurării campaniei 

electorale aferente alegerilor locale noi din 29 mai 2022 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 funcțiile de primar și de consilier în unele 

localități din data de 29 mai 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 

374/2022, concurenții electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la 

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

finanțarea campaniei electorale. 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. Conform programului calendaristic, 

concurenții electorali au prezentat săptămânal, în ziua de vineri, rapoartele privind finanțarea 

campaniei electorale la situația din 22 aprilie 2022, 29 aprilie 2022, 6 mai 2022, 13 mai 2022, 20 

mai 2022, 27 mai 2022. În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, rapoartele au vizat 

situația din 3 iunie 2022 și, respectiv, 10 iunie 2022. 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: 

Partidele politice care au desemnat candidați și candidații înregistrați 

în calitate de concurenți electorali 

 

Concurentul electoral Candidații înregistrați 

1. 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

a) pe data de 26 aprilie 2022 – la CECES Zastînca nr. 29/35, 

raionul Soroca; 

b) pe data de 27 aprilie 2022: 

- la CECES Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni, 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_101722.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_101722.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_101722.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-plafonului-general-al-mijloacelor-financiare-ce-2751_101722.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-cuantumului-creditului-fara-dobanda-acordat-concurentil-2751_101721.html
https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_CEC_2704(2)%20(1)%20(1).pdf
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_101258.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_101258.html
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- la CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei, 

- la CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești; 

c) pe data de 28 aprilie 2022: 

             - la CECES Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești, 

             - la CECEC Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni; 

d) pe data de 29 aprilie 2022 – la CECEC Horodiște nr. 26/9, 

raionul Rezina; 

e) pe data de 1 mai 2022 - CECES Tătărești nr. 30/23, raionul 

Strășeni. 

2. 
Partidul Liberal 

Democrat din Moldova 

a) pe data de 24 aprilie 2022 – la CECEC Lozova nr. 30/11, 

raionul Strășeni; 

b) pe data de 26 aprilie 2022 – la CECES Tătărești nr. 30/23, 

raionul Strășeni; 

c) pe data de 29 aprilie 2022: 

             - la CECES Zăicani nr. 27/28,raionul Rîșcani, 

             - la CECES Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni. 

 

3. 

Partidul Politic 

„Platforma Demnitate 

și Adevăr” 

 a) pe data de 27 aprilie 2022 – la CECEC Bobeica nr. 20/3, 

raionul Hîncești; 

 b) pe data de 29 aprilie 2022: 

              - la CECES Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni, 

              - la CECES Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca. 

 

4. 

Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

a) pe data de 29 aprilie 2022: 

   - la CECES Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni, 

               - la CECEC Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina, 

               - la CECES Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani, 

               - la CECES Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca, 

b) pe data de 30 aprilie 2022 – la CECEC Lozova nr. 30/11, 

raionul Strășeni; 

c) pe data de 3 mai 2022: 

- la CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia, 

- la CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești. 

 

5. Partidul Politic „Șor” 

a)  pe data de 27 aprilie 2022 – la CECES Zastînca nr. 29/35, 

raionul Soroca; 

b) pe data de 3 mai 2022: 

- la CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia, 

- la CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești; 

c) pe data de 4 mai 2022 – la CECEC Ghetlova nr. 25/13, 

raionul Orhei. 

6. 
Partidul Democrat din 

Moldova 

a) pe data de 26 aprilie 2022 – la CECES Zastînca nr. 29/35, 

raionul Soroca 

7. 
Partidul Politic 

,,Puterea Oamenilor” 

a) pe data de 27 aprilie 2022 – la CECES Tătărești nr. 30/23, 

raionul Strășeni; 

8. Partidul Liberal 
a) pe data de 28 aprilie 2022 – la CECES Tătărești nr. 30/23, 

raionul Strășeni. 

9. 
Partidul politic 

„Partidul Nostru” 

a) pe data de 3 mai 2022 - CECES Glinjeni nr. 17/11, raionul 

Fălești. 
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Din cele 8 partide politice și un bloc electoral care și-au înregistrat candidați în calitate de 

concurenți electorali: 

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

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor; 

- Partidul Democrat din Moldova; 

- Partidul Liberal; 

- Partidul politic „Partidul Nostru”. 

 

2) au prezentat rapoarte financiare, declarând doar „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau 

servicii”: 

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

- Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii; 

- Partidul Politic „Șor”. 

 

  În acest sens, Comisia a adoptat 5 hotărâri cu privire la supravegherea veniturilor și 

cheltuielilor concurenților electorali. Prin hotărârile nr. 477/2022, nr. 503/2022, nr. 512/2022, nr. 

526/2022, nr. 544/2022 s-a luat act de informațiile cuprinse în  rapoartele concurenților electorali 

pentru perioadele de 24 – 29 aprilie 2022, 30 aprilie – 6 mai 2022, 7 – 13 mai 2022, 14 – 20 mai 

2022, 21 – 27 mai 2022.  

  Totodată, este de menționat că prin hotărârea nr. 544/2022, Comisia a constatat că în 

raportul financiar al concurentului electoral Blocul electoral al Comuniștilor și 

Socialiștilor, prezentat la 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, prin 

sumarea donațiilor obținute în mărfuri, obiecte, lucrări și servicii și a mijloacelor bănești utilizate, 

reflectate în rapoarte pentru circumscripția electorală sătească Moara de Piatră, raionul Drochia în 

perioada de 16 mai 2022 și până la 27 mai 2022, s-a depășit plafonul general al mijloacelor 

financiare ce pot fi utilizate pe circumscripție, cu o mărime de 51,80 lei. Însă, având în vedere că 

cheltuielile erau destinate pentru comisionul bancar, Comisia a considerat just de a nu sancționa 

concurentul electoral. 

  Pentru cel de-al doilea tur de scrutin a fost adoptată hotărârea nr. 552/2022 cu privire la 

rapoartele pentru perioadele 31 mai – 3 iunie 2022 și 4 iunie – 10 iunie 2022. 

  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 29 mai 2022 și turul doi de scrutin din 12 iunie 2022 

 

Nr. 

d/o   

Denumirea 

concurentului electoral 

Venituri în campania electorală (lei) 
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 c
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1 
Partidul Politic „Partidul 

Acțiune și Solidaritate” 
0.00 0.00 0.00 47263.50 12500.00 59763.50 

2 
Partidul Liberal Democrat 

din Moldova 
0.00 0.00 0.00 12500.00 0.00 12500.00 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101879.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101888.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101921.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101934.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101934.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101971.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102002.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102002.html
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3 
Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
0.00 0.00 0.00 0.00 5170.00 5170.00 

4 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și 

Socialiștilor 

0.00 0.00 0.00 16213.00 5300.00 21513.00 

5 Partidul Politic „Șor” 0.00 0.00 0.00 0.00 53991.57 53991.57 

6 
Partidul Democrat  

din Moldova 
0.00 0.00 0.00 3703.50 0.00 3703.50 

7 
Partidul Politic  

,,Puterea Oamenilor” 
0.00 0.00 0.00 0.00 3328.00 3328.00 

8 Partidul Liberal 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 

9 
Partidul politic  

„Partidul Nostru” 
0.00 0.00 0.00 2406.50 0.00 2406.50 

 

 

 

În urma activității de supraveghere privind veniturile și cheltuielile aferente campaniei 

electorale, Comisia Electorală Centrală a aplicat următoarele sancțiuni:  

1) atenționarea concurentului electoral, în patru cazuri dintre care unu repetat:  

- Partidul Liberal; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor- repetat; 

- Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- Partidul politic „Partidul Nostru”; 

2) avertismentul într-un singur caz: 

 - Partidul Politic ,,Puterea Oamenilor” 

 

 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 și de sesizările privind pretinsele încălcări ale modului de finanțare.  

Totodată, prin demersul CEC-8/921 din 23 mai 2022, Comisia a solicitat consiliilor 

electorale de circumscripție, în vederea realizării atribuțiilor de supraveghere și control privind 

finanțarea campaniilor electorale, următoarele: 

1) Prezentarea către Comisie, în formă scanată sau fotografiată, a  materialelor de campanie 

electorală (panouri, postere, pliante, broșuri etc.), distribuite sau afișate în raza circumscripției 

electorale de către concurenții electorali desemnați de partidele politice sau blocul electoral. Pe 

materialele prezentate urmează a fi vizibilă mențiunea în ceea ce privește denumirea concurentului 

electoral, data tipăririi, tirajul materialului și denumirea tipografiei care l-a tipărit, în condițiile art. 

70 alin. (6) din Codul electoral;  

2) Prezentarea către Comisie a rapoartelor financiare depuse la consiliul electoral de 

circumscripție de candidații independenți; 

3) În cazul în care candidatul independent nu și-a deschis la bancă un cont cu mențiunea 

„Fond electoral” și desfășoară doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică 

cheltuieli financiare, prezentarea către Comisie a declarației în acest sens depuse de candidatul 

independent la consiliul electoral de circumscripție; 

4) În cazul constatării de către consiliul electoral de circumscripție a unor divergențe între 

cheltuielile suportate efectiv de candidatul independent pentru campania electorală și cele 

raportate (de exemplu, candidatul independent declară nedeschiderea contului și neefectuarea 

cheltuielilor sau în raport nu reflectă achiziționarea unor materiale pentru agitația electorală, dar 

acestea sunt distribuite în circumscripția electorală), sesizarea imediată a Comisiei Electorale 

Centrale despre divergențele constatate.   
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Au fost supuse controlului veniturile și cheltuielile candidaților desemnați de următoarele 

partide politice și blocul electoral: 

 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor; 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Democrat din Moldova; 

- Partidul Politic ,,Puterea Oamenilor”; 

- Partidul Liberal; 

- Partidul politic „Partidul Nostru”. 

 

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

a adoptat hotărârile nr. 549/2022 și nr.564/2022, prin  care s-au constatat abateri de la prevederile 

aferente finanțării campaniei electorale ce țin de reflectarea tuturor bunurilor, serviciilor sub formă 

de donație în rapoartele financiare, prevăzute la art. 43 alin. (8) și alin. (10) din Codul electoral.  

În corespundere cu prevederile art. 75 din Codul electoral, Comisia a aplicat sancțiuni sub 

formă de atenționare a concurentului electoral în două cazuri: 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Partidul Politic „Șor”. 

Totodată este de menționat că o procedura cu privire la control a veniturilor și cheltuielilor 

concurentului electoral Partidul Politic „Șor” nu a fost finalizată, astfel încât urmează să fie 

analizate datele ce se vor prezenta de către Serviciul Fiscal de Stat la demersul Comisie. 

Informația despre hotărârile adoptate privind supravegherea și controlul veniturilor și 

cheltuielilor concurenților electorali, 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.477/2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

29 mai 2022, 

pentru perioada 24-29 

aprilie 2022” 

  

- Partidul Democrat  

din Moldova;                

- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

Somație 

- Partidul Politic 

,,Puterea 

Oamenilor” 

Partidul a fost obligat  să 

prezinte, în termen de 24 

de ore, informația despre 

neîncasarea veniturilor și 

neefectuarea cheltuielilor 

în perioada 26-29 aprilie 

2022  sau despre faptul 

că nu va deschide un cont 

la bancă cu mențiunea 

„Fond electoral” 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101879.html
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2 

HCEC nr.503/2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

29 mai 2022, 

pentru perioada 30 aprilie 

– 6 mai 2022” 

  

- Partidul Politic 

„Șor”;     

- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate”;         

 - Partidul 

Democrat din 

Moldova. 
 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

3 

HCEC nr.512/2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în 

campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

29 mai 2022, pentru 

perioada 7 – 13 mai 

2022” 

  

- Partidul Democrat 

din Moldova;               

- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate”;     

- Partidul Politic 

„Șor”;                   

- Partidul Liberal;                  

- Partidul Politic 

,,Puterea 

Oamenilor”;         

- Partidul politic 

„Partidul Nostru”;           

- Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova. 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

Atenționare Partidul Liberal 

S-a atenționat  asupra 

utilizării mijloacelor 

financiare nedeclarate în 

mărime de 2 950,00 lei 

pentru data de 13 mai 

2022 și s-a obligat să 

prezinte declarația 

privind mijloacele 

bănești depuse în contul 

„Fond electoral” 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101888.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101921.html
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Avertisment 

- Partidul Politic 

,,Puterea 

Oamenilor” 

S-a aplicat sancțiunea 

sub formă de avertisment 

pentru nerespectarea 

termenelor legale de 

prezentare a rapoartelor, 

indicate în Programul 

calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor de 

organizare și desfășurare 

a alegerilor locale noi în 

unele localități din data 

de 29 mai 2022, aprobat 

prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale 

nr.374/2022 

Somație 

Partidul a fost obligat  să 

prezinte, în termen de 3 

zile,  raportul privind 

finanțarea campaniei 

electorale pentru 

perioada 7 - 13 mai 2022 

pe suport de hârtie, 

confirmat olograf sau 

prin semnătură 

electronică în 

corespundere cu art.13 

alin.(1) și alin.(2) din 

Legea nr.91/2014 privind 

semnătura electronică și 

documentul electronic 

4 

HCEC nr.526/2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electoraliîn 

campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

29 mai 2022, pentru 

perioada 14 – 20 mai 

2022 ” 

  

-  Partidul Liberal;    

-  Partidul 

Democrat din 

Moldova;           

 -  Blocul electoral 

al Comuniștilor și 

Socialiștilor;              

-  Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate”;            

-  Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova;                  

-  Partidul Politic 

„Șor”;                       

-  Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr”;                   

-  Partidul politic 

„Partidul Nostru”. 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101934.html
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   Atenționare 

- Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor          

Blocul a fost atenționat 

pentru nerespectarea 

termenelor legale de 

prezentare a rapoartelor, 

indicate în Programul 

calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor de 

organizare și desfășurare 

a alegerilor locale noi în 

unele localități din data 

de 29 mai 2022, aprobat 

prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 

374/2022. 

- Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

S-a atenționat pentru 

nerespectarea 

prevederilor legale și s-a 

obligat să prezinte în 

termen de 3 zile, raportul 

privind gestiunea 

financiară la data 

începerii campaniei 

electorale 

- Partidul politic 

„Partidul Nostru” 

Partidul a fost atenționat 

pentru utilizarea 

mijloacelor financiare 

nedeclarate în mărime de 

2050,00 lei din data de 

16 mai 2022 și obligat să 

prezinte, în termen de 3 

zile, declarația privind 

mijloacele bănești depuse 

în contul „Fond 

electoral” 
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5 

  

HCEC nr.544/2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 

29 mai 2022, 

pentru perioada 21 – 27 

mai 2022” 

  

  

 -  Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate”;             

- Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova;                   

-  Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr”;                    

- Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor;            

- Partidul Politic 

„Șor”;                               

- Partidul Democrat 

din Moldova;                

- Partidul Politic 

,,Puterea 

Oamenilor”;            

- Partidul Liberal;     

- Partidul politic 

„Partidul Nostru”. 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

Atenționare 

  

Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

  

Blocul a fost atenționat 

repetat pentru 

nerespectarea termenelor 

de declarare a 

mijloacelor bănești 

utilizate din contul cu 

mențiunea „Fond 

electoral” 

6 

HCEC nr.549/2022 „Cu 

privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor 

concurenților electorali în 

campania electorală 

pentru alegerile locale noi 

din 29 mai 2022” 

 

-  Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate”;             

- Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova;                   

-  Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr”;                    

- Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor;            

- Partidul Politic 

„Șor”;                               

- Partidul Democrat 

din Moldova;                

- Partidul Politic 

,,Puterea 

Oamenilor”;            

- Partidul Liberal;     

- Partidul politic 

„Partidul Nostru”. 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101971.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102002.html
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  Atenționare 

- Partidul Politic 

„Șor” 

 

Partidul a fost atenționat 

asupra neadmiterii 

abaterilor de la 

prevederea legală ce 

impune evaluarea la 

prețul de piață a 

donațiilor în mărfuri și 

servicii 

- Partidul politic 

„Partidul Nostru” ; 

- Partidul Liberal.                             

Partidul a fost atenționat 

asupra neadmiterii 

încălcării prevederilor 

art.70 alin. (6) din Codul 

electoral și respectarea 

întocmai a acestora. 

7 

HCEC nr.552/2022 „Cu 

privire la supravegherea 

veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali 

în campania electorală 

aferentă turului doi al 

alegerilor locale noi 

pentru funcția de primar 

din 12 iunie 2022, pentru 

perioadele 31 mai – 3 

iunie și 4 - 10 iunie 2022”   

 - Partidul politic 

„Partidul Nostru”;     

- Partidul Politic 

„Șor”;                                

- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate”;               

- Blocul electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

S-a luat act de conținutul 

raportului 

8 

HCEC nr. 564/2022 „cu 

privire la controlul 

reflectării veniturilor și 

cheltuielilor concurentului 

electoral Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” ” 

Atenționare 
- Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

Partidul a fost atenționat 

asupra omisiunii 

constatate la prezentarea 

raportului privind 

finanțarea campaniei 

electorale pentru 

perioada 28 mai – 3 iunie 

2022 

Somație 

Partidul a fost obligat să 

prezinte, în termen de 48 

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 Liberal Democrat din Moldova, Blocul electoral al Comuniștilor și 

Socialiștilor, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Liberal, Partidul politic „Partidul Nostru” 

au avut deschise conturile respective, au prezentat informația în termenele stabilite. 

Cu referire la concurentul electoral Partidul Politic „Șor”, acesta a sesizat Comisia 

despre faptul că s-a adresat mai multor bănci, inclusiv instituției bancare la care s-a deservit pe 

parcursul întregii sale activități ca partid politic, cu solicitarea de a-i fi deschis un cont cu 

mențiunea „Fond electoral” destinat campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 29 mai 

2022, însă a primit refuz în acest sens. 

 

 Informația privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali pentru finanțarea 

campaniei electorale este prezentată în tabelul următor:

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102002.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102023.html
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 Date generalizate privind cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022  

și turul doi de scrutin din 12 iunie 2022 

 

Concurent electoral 
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1 
Partidul Politic „Partidul 

Acțiune și Solidaritate” 
0.00 16630.00 30605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 47263.50 

2 
Partidul Liberal Democrat  

din Moldova 
0.00 0.00 12225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.04 12330.04 

3 
Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 
0.00 12625.00 2775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 813.00 16213.00 

4 Partidul Democrat din Moldova 0.00 0.00 3700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3703.50 

5 Partidul Liberal 0.00 0.00 2940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2950.00 

6 
Partidul politic  

„Partidul Nostru” 
0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2005.00 
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7.2 Surse financiare precizate pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022 
 

Pentru anul 2022, în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale noi din anul 2022, 

în bugetul Comisiei Electorale Centrale, prin hotărârea nr. 69 din 19 octombrie 2021, au fost 

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

electorale de nivelul întâi și 25 de birouri electorale. 

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

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

primăvara și toamna anului 2022, surse financiare în sumă de 2 464,0 mii lei. Ulterior, prin Legea 

nr.112/2022, bugetul de stat a fost rectificat și Comisiei Electorale Centrale i-au fost aprobate și 

alocate încă 3 555,3 mii lei.  

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

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

Alocații bugetare tip 00063 pentru ALN din a.2022 

ECO Tip de cheltuieli 

Comisia Electorala Centrală 

Alocații 

precizate 

 la începutul 

anului 

Alocații în 

urma 

rectificării 

bugetului 

TOTAL 

alocații 

precizate 

pentru anul 

2022 
          

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

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

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

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

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

222220 Servicii de telecomunicații 12000,00  13650,00 

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

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

222970 Servicii financiare 900,00  900,00 

222980 Servicii poștale și curierat 17100,00  17100,00 

222990 Servicii neatribuite altor alineate 56800,00  56800,00 

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

281600 
Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane 

fizice 
1096800,00 2266800,00 3363600,00 

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

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

331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
38400,00 42700,00 81100,00 

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

336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 
275100,00  275100,00 

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

TOTAL 2464000,00 3555300,00 6019300,00 

 

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

precizate, care constituie bugetul pentru desfășurarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022, 

inclusiv cu modificările operate ca urmare a redistribuirii alocațiilor, pentru CICDE și pentru 

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

 

Astfel, pentru asigurarea necesităților privind organizarea activităților planificate în 

perioada electorală, CICDE i-au fost redistribuite resurse financiare in sumă de 245,28 mii lei: 

   

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-bugetului-comisiei-electorale-centrale-pentru-anul-2751_100673.html
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129175&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131239&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131239&lang=ro
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ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
      

Cod 21 Cheltuieli de personal 150188,00 

211180 Remunerarea muncii angajaților conform statelor 116424,00 

212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 33764,00 

Cod 22 Bunuri și servicii 54100,00 

222400 Servicii de transport 41100,00 

222970 Servicii financiare 600,00 

222990 Servicii neatribuite altor alineate 12400,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 41000,00 

333110 Procurarea produselor alimentare 8100,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 9100,00 

339110 Procurarea altor materiale 23800,00 

TOTAL 245288,00 

 

Pentru activitatea consiliilor electorale și birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

constituite pentru desfășurarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022, inclusiv pentru turul doi de 

scrutin, au fost alocate resurse financiare în sumă totală de 1 405,7 mii lei, după cum urmează: 

 

1. CECES Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
    

  

Cod 22 Bunuri și servicii 2992,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1000,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 735,00 

222980 Servicii poștale și curierat 857,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 80152,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 80152,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 5758,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 4198,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 1000,00 

339110 Procurarea altor materiale 560,00 

TOTAL 88902,00 
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2. CECES Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
    

  

Cod 22 Bunuri și servicii 3383,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1000,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 1120,00 

222980 Servicii poștale și curierat 863,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 80152,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 80152,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 7814,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 6254,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 1000,00 

339110 Procurarea altor materiale 560,00 

TOTAL 91349,00 

    

3. CECEC Bobeica nr. 20/3, raionul Hîncești 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
      

Cod 22 Bunuri și servicii 3969,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1400,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 448,00 

222980 Servicii poștale si curierat 1721,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 148929,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 148929,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 7785,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 4085,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 2100,00 

339110 Procurarea altor materiale 1600,00 

TOTAL 160683,00 

 

4. CECEC Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina 
 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
      

Cod 22 Bunuri și servicii 3675,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1200,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 623,00 

222980 Servicii poștale și curierat 1452,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 127166,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 127166,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 7281,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 4451,00 

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

339110 Procurarea altor materiale 1280,00 

TOTAL 138122,00 
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5. CECES Zăicani nr. 27/28, raionul Rîșcani 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
    

  

Cod 22 Bunuri și servicii 3809,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1000,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 1540,00 

222980 Servicii poștale și curierat 869,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 80152,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 80152,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 10040,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 8480,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 1000,00 

339110 Procurarea altor materiale 560,00 

TOTAL 94001,00 
 

6. CECEC Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
    

  

Cod 22 Bunuri și servicii 4541,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1600,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 339,00 

222980 Servicii poștale si curierat 2202,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 184640,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 184640,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 9285,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 4395,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 2650,00 

339110 Procurarea altor materiale 2240,00 

TOTAL 198466,00 

 

7. CECES Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni 

ECO Tip de cheltuieli 
Total alocații 

precizate 
    

  

Cod 22 Bunuri și servicii 2615,00 

222210 Servicii informaționale 400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1000,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 364,00 

222980 Servicii poștale și curierat 851,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 80152,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 80152,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 3786,00 

331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 2226,00 

336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 1000,00 

339110 Procurarea altor materiale 560,00 

TOTAL 86553,00 
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8. CECES Glinjeni nr. 17/11, raionul Fălești     

ECO Tip de cheltuieli 
Alocații precizate 

Total  

Turul I Turul II 
          

Cod 22 Bunuri și servicii 3472,00 1114,00 4586,00 

222210 Servicii informaționale 400,00  400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1200,00 600 1800,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 959,00  959,00 

222980 Servicii poștale și curierat 913,00 514 1427,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 83638,00 42335,00 125973,00 

281600 Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice 83638,00 42335 125973,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 7021,00 5159,00 12180,00 

331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
5381,00 4219 9600,00 

336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 
1000,00 300 1300,00 

339110 Procurarea altor materiale 640,00 640 1280,00 

TOTAL 94131,00 48608,00 142739,00 

 
 

 

9. CECEC Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei     

ECO Tip de cheltuieli 
Alocații precizate 

Total  

Turul I Turul II 
    

      

Cod 22 Bunuri și servicii 4040,00 1762,00 5802,00 

222210 Servicii informaționale 400,00  400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1400,00 550 1950,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 518,00  518,00 

222980 Servicii poștale și curierat 1722,00 1212 2934,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 148929,00 95004,00 243933,00 

281600 
Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane 

fizice 
148929,00 95004 243933,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 8151,00 5592,00 13743,00 

331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
4451,00 3092 7543,00 

336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 
2100,00 900 3000,00 

339110 Procurarea altor materiale 1600,00 1600 3200,00 

TOTAL 161120,00 102358,00 263478,00 
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10. CECES Zastînca nr. 29/35, raionul Soroca 

ECO Tip de cheltuieli 
Alocații precizate 

Total  
Turul I Turul II 

    
      

Cod 22 Bunuri și servicii 3823,00 961,00 4784,00 

222210 Servicii informaționale 400,00  400,00 

222220 Servicii de telecomunicații 1000,00 500 1500,00 

222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 1554,00  1554,00 

222980 Servicii poștale si curierat 869,00 461 1330,00 

Cod 28 Alte cheltuieli curente 80152,00 38849,00 119001,00 

281600 
Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane 

fizice 
80152,00 38849 119001,00 

Cod 33 Stocuri de materiale circulante 10096,00 7494,00 17590,00 

331110 
Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
8536,00 6634 15170,00 

336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 
1000,00 300 1300,00 

339110 Procurarea altor materiale 560,00 560 1120,00 

TOTAL 94071,00 47304,00 141375,00 
 

Repartizarea alocațiilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale  

– activitatea 00063 „Alegerilor în autoritățile publice locale” din data de 29 mai 2022, de către 

Comisia Electorală Centrală este redată în tabelul de mai jos: 

Tipul de cheltuieli 
Alocații 

precizate 

Executat 

CEC 

Redistribuit 

CICDE 

Redistribuit 

CECE 

Total alocații 

utilizate 

pentru 

desfășurarea  

ALN din 

29.05.2022 

Sold de 

alocații 

disponibil 

pentru  

organizarea 

ALN din 

16.10.2022 
           

  

Remunerarea muncii 

angajaților conform 

statelor 

764800,00 355311,59 116424,00 0,00 471735,59 293064,41 

Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii 
221800,00 103040,42 33764,00 0,00 136804,42 84955,58 

Servicii informaționale  165550,00 56595,00   0,00 4000,00 60595,00 104955,00 

Servicii de telecomunicații 13650,00 0,00 0,00 13450,00 13450,00 200,00 

Servicii de transport 47900,00 0,00 41100,00 0,00 41100,00 6800,00 

Deplasări de serviciu în 

interiorul țării 
10000,00 0,00 0,00 8260,00 8260,00 1740,00 

Servicii financiare 900,00 0,00 600,00 0,00 600,00 300,00 

Servicii poștale și curierat 17100,00 0,00 0,00 14506,00 14506,00 2594,00 

Servicii neatribuite altor 

alineate 
56800,00 7570,00 12400,00 0,00 19970,00 36830,00 

Alte cheltuieli pe bază de 

contracte cu persoane 

fizice 

3363600,00 679795,65 0,00 1270250,00 1950045,65 1413554,35 

Cheltuieli curente 

neatribuite la alte categorii 
773700,00 604694,89 0,00 0,00 604694,89 169005,11 

Procurarea 

combustibilului, 

carburanților și 

lubrifianților 

81100,00 0,00 0,00 66402,00 66402,00 14698,00 

Procurarea produselor 

alimentare 
9200,00 0,00 8100,00 0,00 8100,00 1100,00 

Procurarea materialelor de 

uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 

275100,00 750,00 9100,00 15900,00 25750,00 249350,00 

Procurarea altor materiale 218100,00 51512,76 23800,00 12960,00 88272,76 129827,24 

TOTAL 6019300,00 1859270,31 245288,00 1405728,00 3510286,31 2509013,69 



Pagină 39 din 43 

 

8. MODELUL, TEXTUL ȘI TIPARUL BULETINELOR DE VOT 

 

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

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

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

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

Buletinele de vot pentru alegerea primarilor și consilierilor localităților au fost tipărite conform 

modelului stabilit prin hotărârea CEC nr. 4276/2015 „Cu privire la aprobarea modelelor 

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

nr. 95/2021. 

Astfel, pentru turul întâi de scrutin al alegerilor locale noi din 29 mai 2022, a fost tipărit un 

tiraj de 22061 de buletine de vot (21905 în limba română și 156 în limba rusă). Pentru cel de-al 

doilea tur de scrutin desfășurat la data de 12 iunie 2022 s-a tipărit un tiraj de 6561 buletine de vot, 

toate în limba română. Turul doi a avut loc în comuna Ghetlova, raionul Orhei, satul Glinjeni, 

raionul Fălești și satul Zastînca, raionul Soroca. 

Pentru fiecare circumscripție buletinul a avut o lungime în funcție de numărul candidaților 

care au concurat în circumscripția respectivă. Pe fiecare buletin de vot au fost tipărite numărul de 

ordine al circumscripției electorale și numărul secției de votare. 

Buletinul de vot avea următoarele specificații:   

- în partea stângă de sus a buletinului de vot este amplasată Stema de Stat, în același rând pe 

centru este tipărit textul „Republica Moldova”, în dreapta acestuia este amplasată stema Comisiei 

Electorale Centrale, ale cărei dimensiuni liniare nu depășește dimensiunile Stemei de Stat. Sub 

acest rând, pe centru, este amplasată inscripția „BULETIN DE VOT”; 

- la o distanță de 10 mm mai jos de data alegerilor locale noi sunt aplicate două numere: în 

partea stângă – numărul de ordine al circumscripției electorale, iar în partea dreaptă – numărul de 

ordine al secției de votare. Distanța dintre inscripțiile „Nr. circumscripției electorale” / „Nr. secției 

de votare” și primul patrulater imprimat este de 10 mm; 

- buletinul de vot a fost divizat în patrulatere, fiecare având dimensiunile de 110 mm x 20 

mm, numărul cărora a corespuns numărului de concurenți electorali; 

- lățimea buletinului de vot a fost de 140 mm, iar lungimea a corespuns numărului de 

patrulatere tipărite între ele la o distanță de 2,5 mm. Astfel, pentru primul tur de scrutin s-a tipărit: 

pentru alegerea primarilor – 14 180 buletine de vot cu lungimea 210 mm (prețul 0,89 lei/per 

unitate) și pentru alegerea consiliilor – 7881 buletine de vot cu lungimea 165 mm (prețul 1,29 

lei/per unitate). Pentru cel de-al doilea tur de scrutin s-a tipărit un tiraj de 6561 buletine de vot cu 

lungimea de 128 mm (prețul 1,35 lei/per unitate); 

- în partea stângă a fiecărui patrulater a fost imprimat simbolul concurentului electoral (în 

cazul existenței simbolului electoral) cu dimensiunile de 15 mm x 15 mm; 

- în buletinele de vot pentru alegerile consiliilor locale, în centrul fiecărui patrulater s-a 

înscris denumirea completă a partidului, organizației social-politice, blocului electoral sau numele 

și prenumele candidatului independent, urmate de cuvintele „candidat independent”; 

- în buletinele de vot pentru alegerile primarilor, în centrul fiecărui patrulater s-a înscris:  

numele și prenumele candidatului, urmate de denumirea integrală a partidului, organizației social-

politice, blocului electoral care a înaintat candidatul respectiv sau de cuvintele „candidat 

independent”; 

- în partea dreaptă, la aceeași distanță de latura de sus și cea de jos  – un cerc cu diametrul 

de 15 mm pentru aplicarea ștampilei cu inscripția „Votat”; 

- concurenții electorali au fost înscriși în buletinul de vot cu litere majuscule de aceeași 

mărime, aceleași caractere, în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată de către consiliul 

electoral de circumscripție; 

- buletinele de vot au fost tipărite pe hârtie opacă (mată) de culoare Gri afumat (cod 

BBD2E1) pentru alegerea consiliului local și, respectiv, de culoare Roz (cod FD6C9E) pentru 

alegerea primarului.  

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-modelelor-buletinelor-de-v-2751_84768.html
https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-hotararii-comisiei-electorale-centrale-nr-4276-din-10-2751_100725.html


Pagină 40 din 43  

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.  

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. 

 În timpul campaniei electorale pentru alegerile locale noi, Comisia Electorală Centrală  a 

înregistrat și a plasat pe pagina web oficială un număr de 4 contestații înaintate de către: candidați 

la funcția de consilier/primar; un pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de 

primar; alegători.  

Obiectul contestațiilor formulate a vizat: contestarea hotărârilor organelor electorale 

inferioare; nesuspendarea din funcție de către candidatul care are această obligație; utilizarea 

fondurilor financiare și materiale nedeclarate.  

Contestațiile au fost examinate în conformitate cu prevederile Capitolului 12 Secțiunea 1 din 

Codul electoral și ale Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare a 

contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 

3353/2010, cu modificările ulterioare, astfel:  

1)  cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 4 mai 2022, Comisia  a adoptat hotărârea 

nr. 500 din 6 mai 2022 prin care a admis parțial contestația, a obligat Consiliul electoral al 

circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3 să examineze solicitarea  de modificare a 

hotărârii nr.11 din 3 mai 2022 ,,Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția 

de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești, desemnați de către Partidul Politic 

,,Șor”. Totodată, a dispus sesizarea Inspectoratului de Poliție Hâncești pentru examinarea 

circumstanțelor  unor pretinse acțiuni de intimidare de către conducătorii administrației publice 

din comuna Bobeica, raionul Hâncești, precum și a celor menționate în declarațiile semnate de 

domnul Ghenadie Donica și doamnele Zinovia Toderița, Vera Munteanu, Stepanida Moraru, Elena 

Crasaveț; 

2) pe marginea contestației nr. CEC-10ALN/2 din 5 mai 2022, depuse de un pretendent la 

calitatea de candidat independent pentru funcția de primar al comunei Ghetlova, raionul Orhei, 

Comisia a adoptat hotărârea nr. 501 din 8 mai 2022. Contestația  a fost respinsă, iar hotărârea 

consiliului privind respingerea cererii de înregistrare în calitate de candidat în alegeri a fost 

menținută;  

3) asupra contestației nr. CEC-10ALN/3 din 11 iunie 2022 s-a pronunțat Consiliul electoral 

al circumscripției electorale Ghetlova nr. 25/13 în partea ce vizează acțiunile concurentului 

electoral. Prin hotărârea nr. 1 din 11 iunie curent, consiliul a constatat că aceasta este neîntemeiată 

și depusă tardiv, fapt pentru care a respins contestația. La rândul său, Comisia Electorală Centrală, 

în temeiul art. 71 alin. (6) din Codul electoral, în calitate de organ de supraveghere și control 

privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, s-a rezumat la examinarea speței 

doar sub aspectul respectării condițiilor de finanțare a campaniei electorale, care nu se supune 

termenelor de prescripție prevăzute la art. 72-74 din cod, și a inițiat un control în acest sens.  

 Respectiv, ulterior Comisia a adoptat hotărârea nr. 564 din 22 iunie 2022 prin care a 

atenționat concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” asupra omisiunii 

constatate la prezentarea raportului privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 28 mai 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Regulament_%20contestatii-ajustat%20(1).pdf
https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-contestatia-nr-cec-10aln1-din-4-2751_101880.html
https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-contestatia-nr-cec-10aln2-din-5-2751_101881.html
https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102023.html
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– 3 iunie 2022 și l-a obligat să prezinte, în termen de 48 de ore – până la 24 iunie 2022, ora 17.00, 

raportul corectat. De menționat că hotărârile Comisiei nu au fost contestate; 

4) la contestația nr. CEC-10ALN/4 din 11 iunie 2022 s-a dat răspuns prin scrisoarea nr. CEC-

8/994 din 11 iunie 2022. Contestatarul a fost informat că asupra anulării înregistrării concurentului 

electoral pentru nesuspendarea din funcție de către candidatul care are această obligație urmează 

să se pronunțe organul electoral care a înregistrat candidatul în alegeri, potrivit art. 75 alin. (5) lit. 

c) din Codul electoral. Respectiv, consiliul electoral a adoptat hotărârea nr. 2 din 11 iunie prin care 

a respins contestația constatând depunerea acesteia cu încălcarea termenului legal. 

În afară de contestații, au fost depuse și 2 sesizări privind abateri de la legislația electorală: 

1) sesizarea nr. CEC-7/2606 din 3 iunie 2022 a avut ca obiect pretinse cazuri  de solicitare 

a înregistrării la domiciliu sau reședință în satul Zastânca, raionul Soroca, în vederea obținerii 

dreptului de vot la turul doi al alegerilor locale noi. La sesizare s-a dat răspuns prin scrisoarea nr. 

CEC-8/990 din 11 iunie 2022; 

2) sesizarea nr. CEC-7/2657 din 12 iunie 2022 a vizat folosirea abuzivă a resurselor 

administrative în scopuri electorale. Aceasta a fost remisă Comisiei de către Consiliul electoral al 

circumscripției electorale Ghetlova nr. 25/13, pentru a fi examinată prin prisma respectării 

condițiilor de finanțare a campaniei electorale. Ca urmare a examinării în limita competenței, 

Consiliul electoral al circumscripției electorale Ghetlova nr. 25/13 a respins sesizarea. În temeiul 

art. 71 alin. (6) din Codul electoral, în calitate de organ de supraveghere și control privind 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală a inițiat un 

control în acest sens care nu a fost încă finalizat.
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10. VOTAREA. NUMĂRAREA VOTURILOR, TOTALIZAREA REZULTATELOR ȘI 

CONFIRMAREA LEGALITĂȚII ALEGERILOR LOCALE NOI 

 

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

valabile din primul tur în 7 localități, iar în 3 localități s-a desfășurat turul doi de scrutin care a 

avut loc pe 12 iunie 2022.  

Alegerile locale noi din 29 mai 2022, 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 

Satul Hagimus,  

raionul Căușeni 
2153 909 898 11 1247 

Satul Moara de Piatra, 

raionul Drochia 
1064 530 520 10 534 

Satul Glinjeni,  

raionul Fălești 
2643 1172 1165 7 1471 

Comuna Bobeica,  

raionul Hîncești 
2404 875 868 7 1529 

Comuna Ghetlova,  

raionul Orhei 
1984 952 945 7 1032 

Comuna Horodiște, 

raionul Rezina 
981 465 455 10 516 

Satul Zăicani,  

raionul Râșcani 
2183 908 891 17 1275 

Satul Zastânca,  

raionul Soroca 
1934 803 795 8 1131 

Comuna Lozova,  

raionul Strășeni 
5477 1507 1469 38 3970 

Satul Tătărești,  

raionul Strășeni 
1237 593 592 1 642 

Total 22060 8714 8598 116 13347 
 

 

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 

Satul Glinjeni,  

raionul Fălești 
2643 1072 1063 9 1571 

Comuna Ghetlova,  

raionul Orhei 
1984 931 918 13 1053 

Satul Zastânca,  

raionul Soroca 
1934 719 696 23 1215 

Total 6561 2722 2677 45 3839 
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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 și 

consilierilor aleși.  

Astfel, în urma alegerilor locale noi din 29 mai 2022, au fost aleși în calitate de primari 

următorii candidați: 
 

Denumirea 

localității 

Hotărârea instanței de 

judecată prin care s-a validat 

mandatul 

Numele/ 

Prenumele 

primarului ales 

Candidatul a fost 

desemnat de către 

Turul în 

care 

concurentul 

a fost ales 

satul Hagimus,  

raionul Căușeni 

Hotărârea Judecătoriei Căușeni 

(sediul Ștefan Vodă) 

nr. 3-2/2022 din 01.06.2022 

Cucerovschi 

Veaceslav  

Partidul Liberal 

Democrat din Moldova 
Turul I 

satul Moara de Piatra, 

raionul Drochia 

Hotărârea Judecătoriei Drochia 

(sediul Central) 

nr. 3-87/2022 din 31.05.2022 

Bejenaru 

Valentina 

Blocul Electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

Turul I 

satul Glinjeni,  

raionul Fălești 

Hotărârea Judecătoriei Bălți 

(sediul Central)  

nr. 3-57/2022 din 16.06.2022      

Zarija  

Viorel 

Partidul politic 

„Partidul Nostru” 
Turul II 

comuna Ghetlova,  

raionul Orhei 

Hotărârea Judecătoriei Orhei 

(sediul Central)  

nr. 3CA-81/2022 din 16.06.2022 

Svetlicinîi 

Anastasia 
Partidul Politic „Șor” Turul II 

comuna Horodiște, 

raionul Rezina 

Hotărârea Judecătoriei Orhei 

(sediul Central) 

nr.3CA-75/2022 din 30.05.2022 

Iurcu  

Dorel  

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

Turul I 

satul Zăicani,  

raionul Rîșcani 

Hotărârea Judecătoriei Drochia 

(sediul Central) 

nr. 3-86/2022 din 31.05.2022 

Tăbârța  

Victor 

Blocul Electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

Turul I 

satul Zastînca,  

raionul Soroca 

Hotărârea Judecătoriei Soroca 

(sediul Central)  

nr.3-58/2022 din 17.06.2022 

Covalciuc 

Valeriu 

Blocul Electoral al 

Comuniștilor și 

Socialiștilor 

Turul II 

satul Tătărești,  

raionul Strășeni 

Hotărârea Judecătoriei Strășeni 

(sediul Central) 

nr. 3-71/2022 din 03.06.2022 

Celeev 

Vladimir 

Partidul Politic      

„Puterea oamenilor” 
Turul I 

 
Totodată, mandate în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hîncești, și Consiliul comunal 

Lozova, raionul Strășeni, au obținut următorii concurenții electorali: 

 

Concurentul electoral 
Numărul  

de mandate 

Numărul  

de voturi 

Hotărârea instanței de judecată  

prin care s-a validat mandatul 

Consiliul comunal Bobeica, raionul Hîncești – 13 mandate 

Partidul Politic  

„Platforma Demnitate și Adevăr” 
8 509 

Hotărârea Judecătoriei Hîncești  

(sediul Ialoveni) 

nr. 3-34/22 din 02.06.2022 

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 
5 294 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 
--- 22 

Partidul Politic „Șor” --- 43 

Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni – 15 mandate 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 9 821 

Hotărârea Judecătoriei Strășeni 

(sediul Central) 

nr. 3-72/2022 din 03.06.2022 

Lozovanu Nicolae  

- candidat independent 
1 134 

Partidul Politic  

„Partidul Acțiune și Solidaritate” 
4 414 

Blocul electoral  

al Comuniștilor și Socialiștilor 
1 100 

 

https://jcs.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9f007749-591f-4263-a52b-53080c53c1ca
https://jdr.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/bb88ac98-bef3-4c7b-b2a7-1896a5cf3d47
https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/aabfa9f7-45c6-4e3f-b537-54265fdcb29c
https://jor.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/b28404d0-23e1-4c09-81d5-85149ebb6d46
https://jor.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/32da3db9-0c0e-4c24-92e7-1ee088d37d49
https://jdr.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9b44d58d-bd5b-4591-93b5-2a3d49e90beb
https://jsr.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5f5cf05e-4f40-4604-9371-9ce59034a548
https://jst.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f47a1f95-eb13-49c8-9694-49a6dd7c7873
https://jhn.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3cb36991-6884-4909-b519-9774bc315062
https://jst.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/8a458875-e4c6-41be-8277-2f1f7d240f78

