
 
 

Anexă 

                                                                                            la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1930 din 18 decembrie 2018 
  

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC  

pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului republican consultativ 

din data de 24 februarie 2019 
 

Nr. 

d/o 

Termenul de realizare a 

acţiunii 

Cadrul legal (Codul 

electoral şi acte normative 

ale CEC) 

Descrierea acţiunii 

conform prevederilor 

Codului electoral 

Responsabili 

 

1.  După intrarea în vigoare a 

Hotărîrii Parlamentului  

„Privind desfășurarea 

referendumului republican”  

art. 22, 26 

pct. 27 din Regulamentul cu 

privire la activitatea CEC, 

aprobat prin hotărîrea CEC 

nr. 137 din 14 februarie 

2006 

Repartizarea atribuțiilor între membrii 

CEC în perioada electorală 

CEC 

(DMA) 

2.  După intrarea în vigoare a 

Hotărîrii Parlamentului  

„Privind desfășurarea 

referendumului republican” 

art. 26 alin. (1) lit. d) 

 

Publicarea listei partidelor și altor 

organizații social-politice care au dreptul 

de a participa la referendumul republican 

în baza datelor prezentate de Agenția 

Servicii Publice 

CEC 

(DJ) 

3.  După intrarea în vigoare a 

Hotărîrii Parlamentului  

„Privind desfășurarea 

referendumului republican” 

art. 22 alin. (1) lit. g) 

art. 34 alin. (1) 

Stabilirea responsabilităților suplimentare 

ale unor autorități ale administrației 

publice centrale, locale, precum și ale 

unor instituții, ce țin de asigurarea 

desfășurării în bune condiții a 

referendumului republican  

CEC 

(DJ) 

 

I. CONSTITUIREA ORGANELOR IERARHIC INFERIOARE 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica în conformitate cu prevederile capitolului I din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de 

organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din 5 

decembrie 2018. 

 

II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA REFERENDUMULUI REPUBLICAN 

DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI 



 
 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica în conformitate cu prevederile capitolului II din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de 

organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din                       

5 decembrie 2018. 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica în conformitate cu prevederile capitolului III din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 

de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din                       

5 decembrie 2018. 

IV. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR LA REFERENDUM 

4.  Pînă la 24 decembrie 2018, 

inclusiv  

 

 

pct.2 din 

Instrucțiunea privind modul 

de participare a partidelor 

politice și altor organizații 

social-politice la campania 

electorală pentru  

referendumul republican, 

aprobată prin hotărîrea CEC 

nr. 1025 din 18 iulie 2017 

Adoptarea hotărîrii cu privire la stabilirea 

locului şi timpului primirii documentelor 

necesare pentru înregistrarea 

participanților la referendum  

 

CEC 

(DMA) 

 

5.  26 decembrie 2018 - 24 

ianuarie 2019, inclusiv 
 

Nu mai devreme de 60 de zile 

înainte de ziua desfășurării 

referendumului republican şi cel 

tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua 

desfășurării referendumului 

republican 

 

Instrucțiunea privind modul 

de participare a partidelor 

politice și altor organizații 

social-politice la campania 

electorală pentru  

referendumul republican, 

aprobată prin hotărîrea CEC 

nr. 1025 din 18 iulie 2017 

 

Depunerea documentelor pentru 

înregistrarea participanților la 

referendum 

 

Partidele sau alte organizaţii 

social-politice 

 

CEC 

Comisia de recepţionare a 

documentelor pentru 

înregistrarea participanților  

În decursul a 3 zile de la data 

primirii actelor necesare pentru 

înregistrarea participanților 

Înregistrarea participanților la 

referendum 

CEC 

DMA 

DJ 

6.  Odată cu depunerea 

documentelor spre înregistrare 

în calitate de participant la 

referendum 

 

art. 15 Înregistrarea cererii privind desemnarea 

reprezentantului cu drept de vot 

consultativ al participantului la 

referendum în CEC 

CEC 

(DMA) 

 



 
 

 

Odată cu înregistrarea 

participantului la referendum 

sau în termen de 3 zile de la 

depunerea de către participantul 

la referendum a cererii de 

desemnare a reprezentantului cu 

drept de vot consultativ 

 

Odată cu constituirea CECE de 

nivelul II și, respectiv BESV 

 

 

 

În termen de 3 zile de la 

depunerea de către participantul 

la referendum a cererii de 

desemnare a reprezentantului cu 

drept de vot consultativ 

 

Confirmarea reprezentantului cu drept de 

vot consultativ al participantului la 

referendum în CEC și eliberarea 

legitimației  

 

 

Înregistrarea cererii privind desemnarea 

reprezentantului cu drept de vot 

consultativ al participantului la 

referendum în CECE de nivelul II și, 

respectiv, BESV 

Confirmarea reprezentantului cu drept de 

vot consultativ al participantului la 

referendum în CECE de nivelul II și, 

respectiv, BESV, eliberarea legitimației 

 

 

 

 

 

 

CECE de nivelul II 

BESV 

Participanții la referendum 

 

V. AGITAȚIA ELECTORALĂ 

7.  După înregistrarea 

participanților la referendum  

art. 52 

 

Începerea campaniei electorale   

Participanții la referendum 

Persoanele de încredere ale 

participanților la referendum 

 

Cetățenii RM 

VI. SUSŢINEREA FINANCIARĂ 

8.  Pînă la 26 decembrie  2018, 

inclusiv 

 

art. 41 alin. (2) lit. d) 

 

Stabilirea plafonului mijloacelor 

financiare ce pot fi virate în fondul 

electoral al participantului la referendum 

CEC 

(DFE) 

9.  Odată cu sau imediat după 

înregistrarea participanților la 

referendum 

art. 41 alin. (2) lit. a) Confirmarea persoanelor responsabile de 

finanțe (trezorierilor) 

CEC 

(DFE) 

Participanții la referendum 



 
 

10.  După înregistrarea 

participanților la referendum  

art. 41 alin. (2) Deschiderea la bancă de către participanții 

la referendum a conturilor speciale „Fond 

electoral”  

Participanții la referendum 

Instituțiile bancare  

(DFE) 

11.  În termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu 

mențiunea „Fond electoral”.  

o dată la 2 săptămîni 

pct. 14 din Regulamentul 

privind finanțarea 

campaniei electorale, 

aprobat prin hotărîrea CEC 

nr. 3352 din 4 mai 2015  

 

 

Prezentarea către CEC în decurs de 3 zile 

de la deschiderea contului cu mențiunea 

”Fond electoral” și, ulterior, o dată la 2 

săptămîni, a raportului despre mijloacele 

bănești acumulate şi cheltuielile efectuate 

în campania electorală, atît în format 

electronic cît și pe suport de hîrtie, sub 

semnătura persoanelor responsabile. 

Rapoartele pentru întreaga perioadă se 

vor depune la CEC cel tîrziu cu 2 zile 

înainte de ziua referendumului 

Participanții la referendum 

Instituțiile bancare 

 

12.  În termen de 48 de ore de la 

primirea rapoartelor 

art. 43 alin. (6) Plasarea rapoartelor prezentate de către 

participanții la referendum pe pagina web 

oficială a CEC   

CEC 

(DFE) 

(DTIGLE) 

13.  În decurs de 24 de ore de la data 

depunerii sumelor bănești în 

contul participantului la 

referendum 

art. 41 alin. (7) Informarea CEC despre sumele bănești 

virate în contul participantului la 

referendum 

 

CEC 

(DFE) 

Instituțiile bancare 

VII. LISTELE ELECTORALE 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica, după caz, conform prevederilor capitolului VII din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 

de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din                       

5 decembrie 2018. 

VIII. APROBAREA MODELELOR DOCUMENTELOR ȘI MATERIALELOR ELECTORALE, STABILIREA TIRAJULUI ȘI 

DISTRUBUIREA ACESTORA 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica, după caz, conform prevederilor capitolului VIII din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 

de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din                       

5 decembrie 2018. 

IX. MONITORIZAREA ȘI REFLECTAREA REFERENDUMULUI REPUBLICAN ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ 



 
 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica, după caz, conform prevederilor capitolului IX din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 

de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din                       

5 decembrie 2018. 

X. BULETINUL DE VOT 

14.  Pînă la 24 ianuarie 2019, 

inclusiv 

art. 26 alin. (1) 

lit. f), art. 53 alin. (1), 

art. 172 

Adoptarea hotărîrii privind modelul și 

textul buletinului de vot pentru 

referendumul republican 

CEC 

DMA 

15.  Pînă la 6 februarie 2019, 

inclusiv 

 

art. 172 Transmiterea către CEC a hotărîrilor 

consiliilor electorale de circumscripţie 

privind numărul buletinelor de vot, care 

urmează a fi tipărite, corespunzător 

numărului de alegători incluşi în listele 

electorale   

BESV 

CECE de nivelul II 

CEC 

(DMA) 

 

16.  Pînă la 18 februarie 2019,    

inclusiv 

 

art. 54 alin. (2) Tipărirea buletinelor de vot  

 

CEC 

DMA 

Instituția tipografică 

SIS 

17.  Pînă la 22 februarie 2019, 

inclusiv 
 

 

art. 172 alin. (7) Transmiterea buletinelor de vot şi a 

ştampilelor speciale consiliilor electorale 

în baza actului de predare-primire 

CEC 

(DMA) 

CECE de nivelul II 

MAI 

18.  Pînă la 23 februarie 2019, 

inclusiv 
 

Cel tîrziu în preziua 

referendumului 

art. 54 alin. (3), 

art. 172 alin. (7) 

Transmiterea buletinelor de vot şi a 

ştampilelor speciale către BESV în baza 

actului de predare-primire  

CECE de nivelul II 

BESV 

CEC 

(DMA) 

MAEIE 

MAI 

XI. VOTAREA 

Acțiunile prevăzute în acest capitol se vor aplica, după caz, conform prevederilor capitolului XI din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor 

de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1898 din                       

5 decembrie 2018. 

XII. NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR REFERENDUMULUI REPUBLICAN 



 
 

19.  După încheierea votării şi 

numărarea voturilor 

 

Nu mai tîrziu de 18 ore după 

închiderea secţiilor de votare 

art. 33 lit. e), art. 35 alin. 

(8), art. 61, art. 63,  

art. 67, art. 176, 

Instrucțiunea privind modul 

de sistematizare,  

împachetare, sigilare şi 

transmitere a documentelor 

și materialelor  

electorale după închiderea 

secțiilor de votare de la 

alegerile  

prezidențiale și 

referendumul republican, 

aprobată prin hotărîrea CEC 

nr. 322  

din 30 septembrie 2016 

Completarea formularului special pentru 

numărarea voturilor, verificarea datelor 

din acesta, întocmirea procesului-verbal 

privind rezultatele votării.  

Afișarea imediată a acestuia la intrarea în 

secţia de votare.  

Înmînarea a cîte un exemplar al 

procesului-verbal persoanelor autorizate 

să asiste la operațiunile electorale. 

Prezentarea documentelor şi materialelor 

electorale consiliilor electorale. 

BESV 

20.  După primirea documentelor de 

la BESV 

art. 29 lit. j), art. 35 alin. (8), 

art. 64, art. 67, art. 176 

 

Întocmirea procesului-verbal privind 

totalizarea rezultatelor votării pe 

circumscripţie şi a raportului. 

Afișarea acestuia la intrarea în sediul 

consiliului electoral. 

CECE de nivelul II 

21.  Pînă la 26 februarie 2019,  

inclusiv 
 

În termen de 48 de ore după 

închiderea secţiilor de votare 

art. 64 alin. (4), art. 67, 

art.176 

 
 

 

Prezentarea către CEC a proceselor-

verbale cu privire la totalizarea 

rezultatelor votării pe circumscripţie şi a 

documentelor și materialelor electorale 

CECE de nivelul II 

CEC 

(DMA) 

(DTIGLE) 

Alte subdiviziuni ale Aparatului 

CEC 

22.  Pînă la 3 martie 2019 

inclusiv 
 

În termen de 5 zile, în baza actelor 

prezentate de către consiliile 

electorale de circumscripţie 

art. 65 alin. (1) şi (2),  

art. 176 

Aprobarea procesului-verbal privind 

rezultatele votării pe țară prin adoptarea 

unei hotărîri CEC 

 

Pregătirea raportului privind organizarea 

şi desfăşurarea referendumului.  

CEC 

(DMA) 

(DTIGLE) 

(DJ) 

 

23.  Pînă la 4 martie 2019,  

inclusiv 

art. 177 alin. (1)   Transmiterea către Curtea 

Constituțională a hotărîrii Comisiei 

CEC 

(DMA) 



 
 

 
În termen de 24 de ore după 

totalizarea voturilor pe țară 

Electorale Centrale și a procesului-verbal 

privind rezultatele referendumului  

(DJ) 

24.  Pînă la 14 martie 2019, 

inclusiv 
 

În termen de 10  zile după 

primirea actelor de la CEC 

art. 177 alin. (2) Confirmarea sau infirmarea rezultatelor 

referendumului republican. 
 

 
Curtea Constituțională 

  

Abrevieri 

CEC – Comisia Electorală Centrală 

DMA – Direcţia management alegeri 

DJ – Direcţia juridică 

DFE – Direcţia financiar-economică 

DTIGLE – Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionare a listelor electorale 

CECE de nivelul II – Consiliul electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea 

BESV – Biroul electoral al secţiei de votare 

APL – Autoritatea publică locală 

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 


