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INTRODUCERE
Ghidul de față se adresează cetățenilor Republicii Moldova şi este dedicat alegerilor 
prezidențiale ce vor avea loc la 1 noiembrie 2020. Informațiile cuprinse oferă o imagine de 
ansamblu asupra procesului electoral, defineşte principalele noțiuni ce țin de acest proces, 
prezintă detalii despre funcția de şef al statului şi specificul alegerilor prezidențiale 2020.

CAPITOLUL I

1. PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Președintele Republicii Moldova, în 
calitatea sa de șef al statului, reprezintă 
țara pe plan internațional şi este garantul 
suveranității, independenței naționale, al 
unității şi integrității teritoriale a țării.

Preşedintele Republicii Moldova este ales 
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat, întreg teritoriul țării constituind o 
singură circumscripție electorală.

Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova 
durează 4 ani şi se exercită de la data 
depunerii jurământului. Acesta poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război 
sau de catastrofă, însă nici o persoană nu poate îndeplini funcția de şef al statului decât 
pentru cel mult două mandate consecutive.

2. ALEGEREA PREȘEDINTELUI 
 REPUBLICII MOLDOVA

Pentru alegerile prezidențiale se aplică sistemul electoral majoritar. Astfel, în cazul în care 
nici unul dintre candidați la funcția de șef al statului nu a întrunit cel puțin jumătate din 
voturile valabil exprimate, se organizează al doilea tur de scrutin pentru primii doi candidați 
stabiliți.

Dacă, în urma totalizării rezultatelor alegerilor, se constată că un candidat a întrunit cel puțin 
jumătate din voturile alegătorilor care au participat la scrutin, Comisia Electorală Centrală 
declară alegerile valabile şi candidatul ales. 

La al doilea tur de scrutin, care are loc la două săptămâni, se consideră ales candidatul care a 
obținut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat 
la alegeri.
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Vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova intervine în caz de:
– expirare a mandatului;
– demisie; 
– demitere; 
– imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor;
– deces.

Imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai mult de 60 de zile de către şeful statului este 
confirmată de Curtea Constituțională în termen de 30 de zile de la sesizare. În termen de 
două luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Preşedinte al Republicii Moldova, 
se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou şef al statului.

Dacă funcția de Preşedinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă şeful statului este 
demis, ori dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuțiile, interimatul 
este asigurat, în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de Prim-ministru.

3. ATRIBUȚIILE ȘEFULUI STATULUI

	Convoacă Parlamentul în cel mult 30 de zile de la alegeri;

	Are dreptul la inițiativă legislativă;

	Poate lua parte la lucrările Parlamentului şi adresează legislativului mesaje cu privire la 
principalele probleme ale națiunii;

	Promulgă legile;

	Dizolvă Parlamentul, în condițiile legii;

	După consultarea fracțiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcția de 
Prim-ministru, iar în baza votului de încredere al Parlamentului, numeşte Guvernul;

	Poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele statului 
şi le prezintă, în modul şi în termenul stabilit de lege, spre ratificare Parlamentului; 

	La propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii 
Moldova şi aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice; 

	Primeşte scrisorile de acreditare şi de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor 
state în Republica Moldova;

	Este comandantul suprem al forțelor armate. Preşedintele poate declara, cu aprobarea 
prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală; 

	În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, ia măsuri pentru respingerea 
agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntârziat, la cunoştința Parlamentului;

	Numeşte în funcție judecătorii instanțelor judecătoreşti, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii;

	Suspendă actele Guvernului, ce contravin legislației, până la adoptarea hotărârii 
definitive a Curții Constituționale.
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CAPITOLUL II

1. STABILIREA DATEI ALEGERILOR PREZIDENȚIALE

Alegerile pentru funcția de Preşedinte al Republicii Moldova se vor desfăşura cu cel puțin 30 
de zile şi cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului preşedintelui în funcție. Data 
alegerilor prezidențiale se stabileşte de către Parlament cu cel puțin 60 de zile înainte de 
ziua alegerilor.

2. PRINCIPALII ACTORI ÎN CADRUL 
 ALEGERILOR PREZIDENȚIALE SUNT:

	alegătorii – cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot;

	grupurile de inițiativă – grupuri de 
cetățeni cu drept de vot şi înregistrate 
în condițiile Codului electoral de către 
CEC pentru colectarea semnăturilor în 
susținerea unui candidat la funcția de 
Preşedinte al Republicii Moldova;

	concurenţii electorali – candidaţii pentru funcția de Preşedinte al Republicii Moldova, 
înregistrați de CEC;

	organele electorale – Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripție 
şi birourile electorale ale secțiilor de votare;

	observatorii – persoane care monitorizează procesul electoral fără a se implica, 
reprezintă instituții abilitate şi sunt acreditați de organul electoral corespunzător;

	reprezentanții concurenților electorali – persoane cu drept de vot, ce reprezintă 
interesele concurentului electoral în organele electorale şi în alte organe implicate în 
procesul electoral;

	persoanele de încredere ale concurenților electorali – persoane cu drept de vot 
ce au dreptul să facă agitaţie electorală în favoarea concurentului electoral care i-a 
desemnat. 

3. DREPTUL DE VOT

Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în ziua alegerilor 
vârsta de 18 ani, cu excepţia celor privați de acest drept în modul stabilit de lege.

4. CINE POATE CANDIDA LA FUNCŢIA DE 
 PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA?

Cetățeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniți, a locuit sau locuieşte permanent pe 
teritoriul țării nu mai puțin de 10 ani şi posedă limba de stat. 

Procesul de desemnare a candidaților la funcția de şef al statului începe cu 60 de zile 
înainte de data alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua scrutinului. 

Pentru a fi înregistrați de CEC, toți candidații la funcția de Preşedinte al Republicii Moldova 
depun liste de subscripție, care conțin semnăturile a cel puțin 15 000 și nu mai mult de 
25 000 de alegători din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea ale Republicii Moldova.

5. MONITORIZAREA PROCESULUI ELECTORAL

Monitorizarea alegerilor se efectuează de observatori. 

Observatorii sunt: 

	naţionali – cetăţeni ai RM, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, acreditaţi de 
Comisia Electorală Centrală sau consiliile electorale de circumscripţie şi reprezentanți 
ai concurenților electorali acreditați de către consiliile electorale de circumscripție. 

	internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor 
statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi 
experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi doar de Comisia Electorală 
Centrală.
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CAPITOLUL III

1. ORGANUL ELECTORAL CARE ORGANIZEAZĂ ȘI 
DESFĂȘOARĂ ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA DE 
PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

1. COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

Comisia Electorală Centrală este un organ 
de stat independent, înființat pentru 
realizarea politicii electorale în scopul 
unei bune desfăşurări a alegerilor, pentru 
supravegherea şi controlul respectării 
prevederilor legale privind finanțarea 
partidelor politice şi a campaniei electorale. 
Comisia este constituită din 9 membri şi 
este asistată de un aparat de lucru.

2. Consiliile electorale de circumscripție 

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidențiale, Comisia Electorală Centrală 
constituie consilii electorale de circumscripție de nivelul al doilea (cu cel puţin 50 de zile 
înainte de alegeri). Consiliile electorale se constituie la nivel de raion/municipiu dintr-un 
număr impar de membri, de cel puțin 7 şi de cel mult 11 persoane. 

3. Birourile electorale ale secțiilor de votare 

Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt organe electorale constituite de către consiliile 
electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, din 5-11 membri. 

NOTĂ! 

Membrii consiliilor electorale şi birourilor electorale activează de la constituirea şi până la 
dizolvarea organului electoral din care aceştia fac parte. Acestea încetează să mai activeze de 
îndată ce au prezentat documentele/materialele respective la Comisia Electorală Centrală.

2. CUM VERIFICAȚI DACĂ AȚI FOST INCLUS 
 ÎN LISTA ELECTORALĂ?

Listă electorală – listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au 
reşedința pe teritoriul/în raza unei secții de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o 
singură listă electorală şi la o singură secţie de votare.

Începând cu ziua de 12 şi până pe 31 
octombrie inclusiv, puteți să verificați, 
la secția de votare, corectitudinea datelor 
dvs. înscrise în lista electorală. Aveți dreptul 
să solicitați includerea/excluderea dvs., 
corectarea altor erori comise la înscrierea 
datelor despre dvs. sau despre alţi alegători. 
Pentru efectuarea oricăror modificări, este 
necesară prezentarea actului de identitate 
şi/sau a altor documente doveditoare.

3. UNDE PUTEȚI VOTA?

Votarea se face la secția de votare la care sunteți arondat.

ATENŢIE! Dacă vă prezentați la secția de votare, însă constatați că ați fost omis din lista 
electorală de bază, faceți dovada cu buletinul de identitate că domiciliați în raza teritorială a 
secției de votare respective.

Care este secția dvs. de votare?

Accesați site-ul www.voteaza.md la rubrica Lista secțiilor de votare. Faceți click pe raionul în 
care urmează să vă exercitați votul, va aparea lista cu adresele secțiilor de votare. Totodată, 
puteți accesa pagina oficială a Comisiei (www.cec.md), la rubrica “Verifică-te în RSA”, sau pe 
pagina https://verifica.cec.md, la rubrica “Află unde să votezi”, selectați adresa de domiciliu 
şi veți vedea secția de votare asociată adresei. 
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4. ZIUA ȘI ORA VOTĂRII
Votarea este stabilită pentru ziua de duminică 1 noiembrie 2020 şi se desfăşoară între 
orele 7:00 şi 21:00.

Dacă vă aflați în incinta secției de votare după ora 21:00, aveți dreptul să vă exercitați votul. 

5. ACTELE DE IDENTITATE CU CARE PUTEȚI VOTA:

	buletinul de identitate al 
cetăţeanului Republicii Moldova, 
cu fişa de însoţire care confirmă 
domiciliul sau reşedinţa titularului pe 
teritoriul secţiei de votare;

	buletinul de identitate provizoriu 
cu menţiunile privind cetăţenia 
Republicii Moldova, domiciliul 
titularului;

	legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen;
	livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul 

civil (de alternativă). 

6. VOTAREA ÎN ZIUA ALEGERILOR 
 DACĂ NU VEȚI FI LA DOMICILIU SAU REȘEDINŢĂ

În cazul în care aveți şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei veți vota la 
secţia de votare ce corespunde adresei de reşedință. 

Domiciliul este permanent, reşedinţa e temporară (de ex., în perioada studiilor, studenţilor/
elevilor li se acordă reşedinţă la cămin). Totodată, există şi excepţii de la regulă, care sunt 
aplicate doar pentru alegerile prezidențiale, parlamentare sau referendumul republican:

Si
tu

aţ
ii

În ziua alegerilor vă veți afla într-o altă localitate din Republica Moldova, decât cea în 
care aveți domiciliul sau reşedinţa, cum puteți vota?

So
lu

ţii

1. Cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, până la data de 1 octombrie 
inclusiv, veți depune personal o declarație a locului nou de ședere (fără a 
face dovada adresei de şedere) la primărie/pretură din localitatea în care doriți 
să votați.
Cetățeanul depune declaraţia personal şi se legitimează cu act de identitate în 
original şi în copie. 

2. Veți depune personal o cerere la biroul electoral al secției de votare corespunzător 
domiciliului dvs., începând cu 22 de zile şi până în ziua alegerilor. 
Biroul vă va elibera un certificat pentru drept de vot, în baza căruia veți putea 
vota la orice secţie de votare de pe teritoriul țării.
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Si

tu
aţ

ii

Sunteți student/elev şi nu aveți 
domiciliul sau reşedinţa în localitatea 
din RM în care vă faceți studiile, însă 
doriți să votați în această localitate, cum 
procedați?

So
lu

ţii

La alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, studenții şi elevii cu drept de vot 
înmatriculați la instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare 
la domiciliu sau la reşedință, pot vota:

1. prezentându-se, în ziua votării, la secția de votare unde domiciliază sau 
își au reședința valabilă conform actului de identitate. Dacă au şi domiciliu 
şi reşedință valabilă, aceştia vor vota la secția de votare în a cărei rază teritorială 
își au reședința. 

2. să-şi declare locul nou de ședere, cel târziu până la 1 octombrie inclusiv, 
la primăria/pretura de sector (în cazul municipiului Chişinău), pentru a putea 
fi înscrişi în lista electorală de la secţia de votare corespunzător locului şederii. 
Declaraţia se depune personal cu prezentarea buletinului de identitate şi fişa de 
însoţire în original şi copie. 

3. Dacă nu reuşesc să-şi declare locul nou de şedere, pot să se adreseze la biroul 
electoral al secţiei de votare în raza domiciliului sau reşedinţei valabile şi să-şi 
ia un certificat pentru drept de vot, acesta permite să voteze în oricare altă 
secţie de votare. 

Procedura va fi valabilă în perioada 12-31 octombrie curent. 

Si
tu

aţ
ii

În ziua alegerilor vă veți afla peste 
hotarele ţării, cum votați?

So
lu

ţii

Cetăţenii RM care în ziua alegerilor se vor afla peste hotarele țării pot vota la orice 
secție de votare deschisă în străinătate, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul 
statului respectiv, în baza următoarelor acte de identitate: 

– paşaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate 
expirat;

– buletinul de identitate al cetățeanului RM; 

– livretul de marinar.

ATENŢIE! Spre deosebire de declaraţia locului de şedere, certificatul pentru drept de vot 
vă va fi eliberat doar pentru turul I al alegerilor prezidențiale. În cazul celui de-al II tur de scrutin, 
va trebui să repetaţi procedura.
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7. CUM VOTAȚI DACĂ NU VĂ PUTEȚI DEPLASA 
 LA SECȚIA DE VOTARE?

În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu vă puteți prezenta 
fizic la secția de votare, aveți dreptul să vă exercitați votul prin intermediul urnei mobile. 

Pentru votarea la domiciliu, se va prezenta la biroul electoral, în perioada 17-31 octombrie 
2020, o cerere de solicitare. Iar în ziua votării, până în ora 15.00, cererea va fi aprobată doar 
în prezența unui certificat medical ataşat. 

În cazul organizării turului doi, cererile se vor depune până la data de 14 noiembrie, ora 
18.00. Iar în ziua votării, până în ora 15.00, cererea va fi aprobată doar în prezența unui 
certificat medical ataşat.

8. EFECTUAREA VOTĂRII

1. Prezentați operatorului actul 
de identitate. Operatorul va verifica 
în Sistemul Informațional Automatizat 
de Stat „Alegeri” (SIASA) cu ajutorul 
modulului „Prezența la vot” dacă 
sunteți arondat anume la secția de votare 
respectivă şi nu ați mai votat la o altă 
secție în cadrul acestui scrutin.

2. Prezentați membrului biroului 
electoral al secţiei de votare actul de 
identitate.

3. Semnați în lista electorală în 
dreptul numelui dvs. şi primiți de la 
membrul biroului electoral al secției de 
votare buletinul de vot.

La primirea buletinul de vot vi se va aplica, 
în fişa de însoțire a buletinului de identitate 
sau în actul în baza căruia votați, ştampila de 
securizare. 

Veți fi înscris în lista electorală suplimen-
tară dacă:

– ați fost omis din lista electorală de bază 
şi faceți dovada cu actul de identitate 
că domiciliați în raza teritorială a sec-
ției de votare respective;

– vă exercitați dreptul de vot prin inter-
mediul ajutorul urnei mobile;

– votați în baza certificatului pentru 
drept de vot (certificatul rămâne la bi-
roul electoral al secției de votare şi se 
anexează la lista suplimentară);

– nu aveți înregistrare la domiciliu sau la 
reşedință.

4. Intrați de unul singur în cabina pentru 
vot secret pentru a completa buletinul de vot. 

Numai dacă, din motive temeinice, nu puteți 
vota singur, aveți dreptul să invitați în cabină 
un însoțitor ales de dvs., pentru a vă ajuta. 
Însoțitorul nu poate fi membru al biroului 
electoral, observator sau reprezentant al 
concurentului electoral.

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat CORECT 

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat GREȘIT 

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat CORECT 

BULETIN DE VOT 
Alegerile prezidențiale 

1 noiembrie 2020 
 
 

Circumscripția electorală nr 1     Secția de votare nr 115 
 

 
 

 Completat GREȘIT 
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5. Aplicați ștampila cu inscripția „Votat” în interiorul cercului din patrulaterul în care 
este tipărit numele concurentului electoral pentru care vă dați votul. Cercurile din celelalte 
patrulatere trebuie să rămână curate.

Nu stați prea mult în cabina de vot.

ATENŢIE! Dacă ați completat greșit buletinul de vot, dar încă nu l-ați introdus în urnă, puteți 
solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou buletin de vot. Buletinul de vot 
greşit se va anula şi se va face mențiune specială în lista electorală şi în procesul-verbal cu privire 
la votare.

6. Pliați buletinul de vot și introduceți-l în urna de vot. 

ATENŢIE! Prezența oricărei alte persoane în cabina de vot, cu excepția celei care votează, este 
interzisă. De asemenea, nu se admite votarea în locul altei persoane chiar dacă aveți procură să-i 
reprezentați interesele.

9. DESPRE ILEGALITĂȚI

În cazul în care prin violenţă, înşelăciune, ameninţare, substituire sau prin oricare alte 
mijloace vă este împiedicată exercitarea liberă a drepturilor electorale, puteți depune o 
contestaţie la organul electoral cu respectarea ierarhiei sistemului acestor organe şi în 
instanţele de judecată. 

Totodată, cetăţenii şi alţi subiecţi electorali trebuie să fie conştienţi de faptul că poartă 
răspundere juridică dacă vor comite contravenții. 

Pentru încălcări grave ale legislaţiei electorale se aplică pedeapsa penală. 

10. VOTEAZĂ RESPONSABIL ȘI ÎN SIGURANȚĂ!

În contextul pandemiei de COVID-19 ține cont de următoarele recomandări şi reguli:

– În ziua scrutinului, prezintă-te la secția de votare doar dacă nu ai simptome de 
COVID-19;

– În afara şi în incinta localului secției de votare, păstrează distanța socială obligatorie 
de minim 1,5 m, conform marcajelor de delimitare a spaţiului;

– În secția de votare vei intra doar purtând masca de protecție care trebuie să acopere 
atât gura, cât şi nasul;

– Dezinfectează mâinile. Fiecare secție de votare are dozatoare de dezinfectant;

– Acceptă să-ți fie verificată temperatura corpului;

– Prezintă actul de identitate operatorului şi funcționarului electoral;

– Scoate masca numai pentru a fi identificat;

– Ai grijă să ai cu tine un pix cu care vei semna în lista electorală;

– Mergi în cabina de vot şi aplică ştampila în buletinul de vot;

– Introdu buletinul completat în urna de vot. 

Cooperează cu funcționarii electorali pentru un proces electoral calm şi în siguranță!

Pe data de 1 noiembrie 
votul fiecăruia contează. 

VOTEAZĂ!

	Votarea implică responsabilitate. Trebuie să fim responsabili, să fim activi şi să înţelegem 
că neparticiparea la alegeri cu scopul de „a-i pedepsi pe cei de la conducere”, de fapt, 
înseamnă a ne pedepsi pe noi înşine.

	Datorie morală şi civică. Votul este modalitatea prin care se poate schimba viitorul.

	Fiecare vot contează. Fiecare vot „pentru” sau „împotrivă” are un efect mai puțin 
negativ decât o banală şi nejustificată abținere. 


