Raport
cu privire la organizarea, desfăşurarea şi rezultatele
alegerilor locale noi din 19 mai 2013 (turul I), 2 iunie 2013 (turul II) şi
10 noiembrie (turul I), 24 noiembrie(turul II) 2013
În conformitate cu art. 139 din Codul electoral şi cu hotărîrea nr. 706 din 13
septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi”, cu modificările
ulterioare, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 19 mai şi 10 noiembrie
2013 desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor şi consilierilor în unele localităţi.
Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi a fost stabilită pentru şase
localităţi: alegerea primarilor comunelor Chetrosu, raionul Anenii Noi; Manta, raionul
Cahul; Ucrainca, raionul Căuşeni; satelor Visoca, raionul Soroca; Olişcani, raionul
Şoldăneşti şi, alegerea consilierilor în comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina.
Vacanţa mandatelor de primar a intervenit în legătură cu:
 demisia primarului ales în urma alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (satul
Visoca, raionul Soroca, comuna Ucrainca, raionul Căuşeni);
 decesul (com. Chetrosu, raionul Anenii Noi, com. Manta, raionul Cahul şi sat.
Olişcani, raionul Şoldăneşti);
 dizolvarea de drept a Consiliului comunei Mincenii de Jos.
În vederea bunei organizări a acestora, Comisia Electorală Centrală a aprobat prin
hotărîrile CEC din 19 martie 2013 şi 11 septembrie 2013 Programele calendaristice
pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind efectuarea alegerilor, în
care au fost incluse principalele acţiuni ale Comisiei şi ale altor subiecţi electorali ce
urmau a fi realizate în perioada electorală, cu respectarea cadrului normativ şi termenelor
stabilite de legislaţie.
Prin hotărîrile CEC nr. 1863 din 2 aprilie şi nr. 2168 din 24 septembrie curent,
pentru alegerile locale noi ale primarilor şi consilierilor din 19 mai şi 10 noiembrie 2013
au fost constituite circumscripţiile electorale de nivelul întîi, delimitate conform hotarelor
unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi
completările ulterioare. Numerotarea circumscripţiilor electorale, precum şi a secţiilor de
votare a corespuns cu numărul atribuit acestora la alegerile locale generale din 5 iunie
2011.
În temeiul art. 120 alin. (2) din Codul electoral, în perioada de referinţă, de către
Comisia Electorală Centrală au fost constituite 6 consilii electorale de circumscripţie de
nivelul întîi, fiecare consiliu fiind alcătuit din 9 membri, cu excepţia consiliului electoral
Mincenii de Jos nr. 15, raionul Rezina şi Ucrainca nr. 25 avînd în componenţa sa 7
funcţionari electorali. Candidaturile pentru constituirea consiliilor electorale au fost
prezentate la CEC de către partidele politice reprezentate în Parlament şi de consiliile
locale. Din Registrul funcţionarilor electorali ţinut de CEC au fost incluşi 17 membri.
În conformitate cu art. 27 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, toate persoanele desemnate în consiliile electorale de circumscripţie au
fost instruite în cadrul seminarelor organizate şi desfăşurate în teritoriu, în perioada 3-5
aprilie 2013 şi, respectiv, persoanele desemnate în componenţa birourilor electorale ale
secţiilor de votare, au fost instruite în perioada 15-17 aprilie 2013, pentru alegerile din 10
noiembrie curent seminarul a fost desfăşurat la 27 septembrie 2013. Toţi participanţii la
instruire au fost evaluaţi şi li s-a acordat certificat de funcţionar electoral.
Pentru organizarea şi desfăşurarea scrutinului consiliile electorale de
circumscripţie au constituit, cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, 10 birouri electorale

ale secţiilor de votare, trei consilii electorale de circumscripţie (Visoca nr. 33, Olişcani
nr. 13 şi Ucrainca nr. 25) au îndeplinit şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.
În organele electorale au activat în total 101 persoane (în consiliile electorale – 50
şi în birourile electorale – 51 funcţionari electorali), dintre care femei – 87, bărbaţi – 14.
Din cei 50 de membri ai consiliilor electorale 3 persoane sînt cu studii juridice
superioare, inclusiv 2 pensionari şi 3 neangajaţi în cîmpul muncii.
Conform prevederilor Codului electoral, autorităţile administraţiei publice locale,
în care au avut loc alegeri noi, au asigurat organele electorale cu localuri special
amenajate. Prin dispoziţia APL au fost stabilite localurile secţiilor de votare, cu dotările
corespunzătoare (cabine şi urne de vot, mobilier etc.), majoritatea fiind amplasate în
incinta instituţiilor publice de stat.
Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi, au fost perfectate, ajustate şi
transmise organelor electorale din teritoriu, în cadrul seminarelor pentru instruirea
persoanelor desemnate în componenţa consiliilor electorale de nivelul întîi şi birourilor
electorale ale secţiilor de votare, materiale şi modele de documente electorale.
La fel au fost întocmite calculele preliminare pentru determinarea volumului
documentelor, ecusoanelor, legitimaţiilor şi numărului de ştampile electorale, ce au fost
ulterior tipărite, respectiv confecţionate şi distribuite organelor electorale. În vederea
securizării procesului electoral şi executării hotărîrilor CEC nr. 1932 din 23 aprilie 2013
şi 2214 din 15 octombrie 2013 pentru securizarea procesului de votare, au fost
confecţionate 85 ştampile speciale.
Imediat după constituirea consiliilor electorale au fost eliberate listele de subscripţie
în susţinerea candidaţilor independenţi.
Toate materialele electorale au fost transmise în baza actelor de predarerecepţionare.
Pentru desfăşurarea alegerilor locale noi, în total au fost tipărite 21352 buletine de
vot, dintre care 12061 pentru primul tur de scrutin şi 9291 pentru turul al doilea de
scrutin.
Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarilor şi consilierilor la alegerile
locale noi din 19 mai şi 10 noiembrie curent a fost aprobat prin hotărîrea CEC nr. 935 din
1 noiembrie 2011, care reglementează o serie de aspecte legate de modul de stabilire a
modelului, a dimensiunilor, culorii, condiţiilor de tipărire etc.
În campania electorală pentru alegerile locale noi din 19 mai şi 10 noiembrie 2013
au participat concurenţi desemnaţi de 8 formaţiuni politice şi 4 candidaţi independenţi.
Nr. de candidaţi
Nr.
d/o

Concurentul
electoral

19 mai 2013
(turul I)

2 iunie
2013
(turul II)

10 noimbrie
2013
(turul I)

24
noiembrie
2013
(turul II)

1.

Partidul Democrat din
Moldova

5

3

1

2.

Partidul Liberal
Democrat din
Moldova

5

2

1

1

3.

Partidul Comuniştilor
din Republica

5

1

1

Moldova
4.

Partidul Liberal

4

5.

Partidul Politic
Partidul Popular din
Republica Moldova

4

6.

Partidul Acţiunea
Democratică

3

7.

Partidul Politic
„Partidul Socialiştilor
din Republica
Moldova”

2

8.

Partidul Politic
Partidul
„RENAŞTERE”

2

9.

Candidat independent

4

1

34

6

TOTAL:

3

2

La scrutinele din mai şi noiembrie curent în cursa electorală la funcţia de primar
consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi au înregistrat în total 37 concurenţi
electorali, dintre care femei – 8 şi bărbaţi – 29. Fiecare concurent electoral şi-a desemnat
în organele electorale cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi o persoană de
încredere.
În ziua desfăşurării alegerilor locale noi pe data de 19 mai şi 10 noiembrie (turul
unu) în zece secţii de votare, şi, respectiv, pe 2 iunie şi 24 noiembrie curent (turul al
doilea) în şapte secţii de votare s-au desfăşurat testări a Registrului electronic al
alegătorilor, care este parte componentă a Sistemului informaţional automatizat de stat
„Alegeri”. Pentru realizarea acestei testări, Comisia Electorală Centrală a solicitat de la
aceste primării listele electorale în format Excel.
La introducerea în baza de date a listelor electorale, expediate de organele APL, şi,
în urma, comparaţiei cu datele de la Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor
Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS CRIS „Registru”), Direcţia tehnologii
informaţionale şi gestionarea listelor electorale CEC a depistat şi erori.
Pentru corectarea acestor erori a fost necesară remiterea, de mai multe ori, a listelor
electorale de bază, autorităţilor publice locale, în scopul aducerii în concordanţă, cu
cerinţele stabilite.
Au fost depistate şi erori de ordin tehnic:
Din cauza acoperirii slabe cu internet 3G, de cîteva ori s-a pierdut legătura cu
internetul în secţiile de votare din comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina şi satul
Visoca, raionul Soroca. În acest context se propune instalarea internetului prin nr. de
telefon fix şi nu prin USB.
În scopul asigurării transparenţei în activitatea organelor electorale pe pagina
Web a Comisiei Electorale Centrale a fost deschisă rubrica „Alegeri locale noi, mai şi
moiembrie 2013”. Pe această pagină a fost plasată informaţia ce ţine de:

- hotărîrile CEC, adoptate în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor noi din 19
mai şi 10 noiembrie;
- modele de documente (procese-verbale, liste, formular special, etc.);
- modele de documente pentru partide, organizaţii social-politice, blocuri electorale
şi candidaţii independenţi la alegerile locale din 19 mai şi 10 noiembrie;
- note informative cu privire la rezultatele alegerilor locale noi din 19 mai curent
(turul I) şi 2 iunie (turul II) şi 10 noiembrie(turul I) şi 24 noiembrie(turul II) ;
- la fel au fost scanate şi plasate procese - verbale de totalizare a rezultatelor votării
la alegerea primarilor şi consilierilor din localităţile unde au avut loc alegeri.
în rezultatul desfăşurării celor două tururi de scrutin (19 mai 2013, 2 iunie 2013),
(10 noiembrie 2013, 24 noiembrie 2013) şi examinînd documentele electorale ale
organelor electorale, constituite în localităţile sus-numite au fost aleşi primari:
- Comuna Chetrosu, raionul Anenii Noi – Zalevschi Victor din partea
Partidului Liberal Democrat din Moldova;
- Comuna Manta, raionul Cahul - Pascal Ion din partea Partidului Democrat
din Moldova;
- Satul Visoca, raionul Soroca – Pleşca Grigorii candidat independent;
- Satul Olişcani, raionul Şoldăneşti - Svecla Andrian, din partea Partidului
Democrat din Moldova.
- Comuna Ucrainca, raionul Căuşeni – Crivoi Ion, din partea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
În rezultatul alegerilor din 19 mai 2013 în comuna Mincenii de Jos au fost aleşi
nouă consilieri. Mandatele consilierilor au fost repartizare, după cum urmează: Partidul
Democrat din Moldova - 5 mandate, Partidul Liberal Democrat din Moldova - 3
mandate şi Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 1 mandat.
Direcţia management alegeri

