Aprobat
prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr.__ din __ ________ 2020

REGULAMENTUL
privind organizarea şi desfăşurarea exit-pollurilor
I. Dispoziţii generale
1. În perioada electorală, organizațiile de cercetare/sondare și cele obștești
vor efectua exit-polluri cu condiţia înștiințării prealabile a Comisiei Electorale
Centrale în acest sens și prezentării listei operatorilor de interviu pentru a fi
înregistrați.
2. Prin prezentul regulament se stabilesc statutul operatorilor de interviu şi
procedura de înregistrare a acestora.
3. Operatorii de interviu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, cu drept de vot,
autorizaţi în modul stabilit pentru efectuarea exit-pollului, care reprezintă
organizații naționale şi au misiunea de a efectua sondajul electoral la ieşirea de la
vot a alegătorilor.
4. În activitatea lor, reprezentanții organizațiilor implicate în desfășurarea
exit-pollului și operatorii de interviu se călăuzesc de Constituţia Republicii
Moldova, de Codul electoral, de prezentul regulament, de alte acte normative în
domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte.
II. Procedura de înștiințare prealabilă și înregistrare a operatorilor de
interviu pentru efectuarea exit-pollului
5. Pentru a efectua exit-pollul, organizaţia va depune la Comisia Electorală
Centrală o cerere, dar nu mai târziu de 7 zile până la ziua alegerilor.
6. Cererea va conţine următoarele informaţii:
 denumirea, adresa și numele conducătorului organizaţiei/organizațiilor care
a/au comandat şi a/au sponsorizat efectuarea exit-pollului;
 denumirea, adresa și forma de organizare ale organizației/organizațiilor
care va/vor desfăşura exit-pollul;
 numele şi datele de contact ale persoanei responsabile de desfăşurarea exitpollului;
 pregătirea profesională şi experienţa organizației/organizațiilor care va/vor
desfășura exit-pollul, va/vor analiza datele şi va/vor întocmi raportul cu privire la
exit-pollul realizat;
 intervalul orar de desfășurare a exit-pollului;
 chestionarul ce va fi utilizat la efectuarea exit-pollului;
 numărul de secții de votare unde se va realiza exit-pollul.
7. La cerere se vor anexa următoarele documente:
a) lista operatorilor de interviu pentru a fi înregistrați, completată conform
modelului din Anexa nr. 1 la prezentul regulament;

b) actele de identitate în copie (buletinul de identitate sau buletinul de
identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova)
ale operatorilor de interviu;
c) în copie, extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor necomerciale,
eliberat cu cel mult 6 luni până la momentul prezentării și/sau actele de
înregistrare a organizației implicate în desfășurarea exit-pollului.
8. Calitatea de operator de interviu este incompatibilă cu cea de candidat la
alegeri, de membru al organului electoral, de reprezentant sau persoană de
încredere a concurentului electoral, de observator. Operatorii de interviu nu pot
avea domiciliul sau reşedinţa în raza secţiei de votare unde se desfăşoară exitpollul.
9. Operatorii de interviu pot reprezenta doar organizații obștești naționale
care, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (4) din Codul electoral, sunt
calificate pentru a observa alegerile.
10. Cererile incomplete vor fi respinse.
11. Comisia Electorală Centrală va adopta în termen de 5 zile, ca regulă în
prezenţa solicitantului sau a reprezentantului său, o hotărâre prin care ia act de
înştiinţarea prealabilă a organizației pentru efectuarea exit-pollului și înregistrează
operatorii de interviu sau respinge cererea.
12. Comisia Electorală Centrală aprobă modelul legitimației operatorului de
interviu conform Anexei nr. 2, confecționează legitimațiile și le eliberează
organizației care va desfășura exit-pollul.
13. Organizația care desfăşoară exit-pollul are obligația să instruiască
operatorii de interviu şi să le elibereze legitimațiile. Legitimațiile se poartă la
vedere şi sunt valabile doar la prezentarea actului de identitate.
14. Respingerea cererii pentru efectuarea exit-pollului trebuie să fie întemeiată
şi poate fi contestată în instanţa de judecată.
Drepturile şi obligaţiile reprezentanților organizațiilor înregistrate
pentru efectuarea exit-pollului
15. Reprezentanții organizațiilor înregistrate pentru efectuarea exit-pollului au
dreptul:
 să aibă acces la informaţia cu privire la constituirea secţiilor de votare,
amplasarea lor, numărul de cetăţeni înregistraţi în fiecare secţie de votare şi la altă
informaţie necesară organizării şi desfăşurării exit-pollului;
 să desfăşoare exit-pollul în condiţiile prezentului regulament;
 să întreprindă alte acţiuni ce nu contravin Codului electoral, prezentului
regulament, legislaţiei în vigoare.
 în cazul în care le sunt lezate drepturile prevăzute în prezentul regulament,
operatorii de interviu au dreptul să solicite asistenţă din partea biroului electoral al
secţiei de votare.
16. Operatorii de interviu sunt obligaţi:
 să fie imparţiali în exercitarea obligaţiilor şi să nu-şi exprime părerile
personale sau preferinţele vizavi de anumiţi concurenţi electorali/participanţi la
referendum sau privind probleme ce apar în procesul electoral;
 să-şi îndeplinească obligaţiile într-o manieră corectă, să nu intervină în
procedurile din ziua alegerilor;
III.
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 să poarte la vedere legitimația eliberată de către organizaţia care l-a angajat
şi să se legitimeze la solicitarea tuturor persoanelor interesate;
 să nu poarte la vedere simboluri ce aparţin concurenţilor
electorali/participanţilor la referendum, inclusiv obiecte sau vestimentaţie de o
anumită culoare ce identifică concurentul electoral/participantul la referendum;
 să nu dea instrucţiuni sau să întreprindă acţiuni contrare deciziilor
organelor electorale;
 până la închiderea secţiilor de votare, să se abţină de a face orice fel de
comentarii în public, inclusiv în prezenţa reprezentanţilor mass-media sau unor alte
persoane interesate, despre intervievările pe care le-au efectuat;
 să păstreze secretul votului sub condiția răspunderii în fața legii;
 să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi
prevederile prezentului regulament;
 să asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind
protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conformitatea prelucrării
datelor cu caracter personal la care au sau au avut acces, să nu utilizeze/prelucreze
datele în alte scopuri decât cel stabilit și să nu dezvăluie datele de care au luat
cunoștință în activitatea lor nici după încetarea activității.
IV.
Desfăşurarea exit-pollurilor
17. Exercitarea atribuţiilor de operator de interviu are loc pe durata zilei
alegerilor.
18. Sondarea (chestionarea respondenţilor care au acceptat participarea la
exit-poll) se va face în afara spaţiilor în care este amplasată secţia de votare.
19. Operatorii de intereviu trebuie să se afle la o distanţa de cel mult 50 de
metri de la secţia de votare.
20. În cazul în care ieşirea din spaţiul de votare este direct în stradă, iar
condiţiile climaterice sunt nefavorabile, sondarea se va efectua în clădirea în care
este amplasată secţia de votare sau imediat la ieşirea din aceasta.
21. În cazul în care accesul către secţiile de votare amplasate într-o clădire se
face prin aceeaşi intrare, operatorul de interviu se poate afla în imediata apropiere
de secția unde efectuează sondarea.
22. Operatorii de interviu nu trebuie să blocheze accesul alegătorilor în/din
secţia de votare.
V.
Transmiterea şi difuzarea rezultatelor exit-pollului
23. În ziua alegerilor, până la închiderea secţiilor de votare, se interzice de a
publica şi de a difuza rezultatele exit-pollurilor.
24. Împreună cu rezultatele exit-pollului, obligatoriu vor fi prezentate
publicului şi următoarele informaţii:
 denumirea și numele conducătorului organizaţiei/organizațiilor care a/au
comandat şi a/au sponsorizat exit-pollul;
 denumirea organizției/organizațiilor care a/au desfăşurat exit-pollul;
 data sau perioada desfăşurării exit-pollului;
 numărul de cetăţeni intervievaţi, mărimea eşantionului, acoperirea
geografică a exit-pollului;
 marja de eroare.
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25. Organizația sau persoana care a comandat efectuarea exit-pollului are
obligația să prezinte Comisiei Electorale Centrale, la cerere, o copie a raportului cu
privire la exit-pollul realizat.
Garanţiile pentru îndeplinirea atribuţiilor operatorului de
interviu
26. Pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor stabilite, operatorii de interviu
sunt asiguraţi material şi financiar de către organizația care i-a înaintat pentru
înregistrare sau din cont propriu.
27. Operatorilor de interviu înregistraţi le este garantat dreptul de a intervieva
alegătorii la ieşirea din secţia de votare.
VI.

VII. Răspunderea organizaţiilor care desfăşoară exit-pollul
28. În cazul în care operatorul de interviu încalcă prevederile prezentului
regulament sau normele electorale în vigoare, Comisia Electorală Centrală este în
drept să îi anuleze înregistrarea adoptând o hotărâre în acest sens.
29. Anularea înregistrării operatorului de interviu poate interveni ca urmare a
acţiunilor de agitație pentru sau împotriva unui partid politic, altei organizaţii
social-politice sau unui candidat independent, pentru sau contra întrebării supuse
referendumului sau încercării de a influenţa opţiunea alegătorului.
30. În cazul în care operatorii de interviu se fac vinovaţi de încălcarea
normelor electorale, ei sunt îndepărtaţi imediat din preajma secţiei de votare, la
indicaţia preşedintelui organului electoral, fapt documentat printr-un proces-verbal
semnat de către acesta.
31. În cazul în care organizația care desfăşoară exit-pollul încalcă prevederile
prezentului regulament sau normele electorale în vigoare, Comisia Electorală
Centrală este în drept să anuleze înregistrarea acesteia adoptând o hotărâre în acest
sens.
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Anexa nr.1
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea exit-pollurilor,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr.__ din __ ________ 2020

Comisia Electorală Centrală
CERERE
În temeiul art. 70 alin.(10) din Codul electoral și în conformitate cu punctul 7 din
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea exit-pollurilor, aprobat prin hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. ____, _____________________________________
(organizația obștească)

solicită înregistrarea operatorilor de interviu, conform listei anexate, în vederea efectuării
exit-pollului, în cadrul _____________________________________________________
(se indică tipul alegerilor: parlamentare; prezidențiale; locale; referendum republican /local)

Anexă: Lista persoanelor desemnate pentru a fi înregistrate în calitate de operatori de
interviu.
Data _______________________

Semnătura __________________________

Lista persoanelor desemnate pentru a fi înregistrate în calitate de operatori de
interviu
_____________________________________________________
(organizația)

Nr.
d/o
1.
2.
3.

Numele, Prenumele

Data, luna, anul nașterii

Numărul actului de identitate

Declar pe propria răspundere că datele din listă corespund înscrisurilor din actele de
identitate, acestea sunt veridice și autentice, fapt pentru care semnez.
________________
(data)

___________________________________
(Nume, Prenume, semnătura conducătorului organizației obștești)
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Anexa nr.2
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea exit-pollurilor,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr.__ din __ ________ 2020

Modelul legitimației operatorului de interviu

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Legitimaţia nr.___
NUMELE, PRENUMELE
(Nr. actului de identitate)

_________________________________

Operator de interviu înregistrat pentru efectuarea exit-pollului în cadrul
____________________________
(se indică tipul alegerilor*)

Preşedintele CEC

L. Ș.

_____________________

ORGANIZATOR/ORGANIZATORI:
_________________________________________________________
(denumirea organizației/organizațiilor)

*Tipul alegerilor:
- alegerilor parlamentare;
- alegerilor prezidențiale;
- alegerilor locale;
- referendumului republican;
- referendumului local.
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