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Comisia Electorală Centrală a sărbătorit Ziua Internaţională a Alegerilor 

Data publicării: joi, 02 februarie 2012 

 

Pe 2 februarie 2012, Comisia Electorală Centrală a 

sărbătorit Ziua Internaţională a Alegerilor.  Cu această 

ocazie, preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan a susţinut o 

conferinţă de presă prin care a accentuat importanţa 

acestei zile, a trecut în revistă principalele realizări ale 

Comisiei în anul 2011 şi a adresat felicitări tuturor 

cetăţenilor Republicii Moldova pentru activism şi 

încredere faţă de activitatea organelor electorale; 

aparatului CEC, precum şi foştilor funcţionari 

electorali, administraţiei publice centrale şi locale, 

partidelor politice, partenerilor străini, observatorilor 

naţionali şi internaţionali, reprezentanţilor mass-media 

pentru conlucrare şi suportul acordat în desfăşurarea scrutinelor precedente. 

 

Prin sărbătorirea Zilei Internaţionale a Alegerilor, CEC îşi propune consolidarea încrederii în 

ireversibilitatea procesului democratic, reiterarea importanţei alegerilor ca prim criteriu al democraţiei, 

atragerea atenţiei tuturor actorilor electorali asupra rolului major pe care îl au în promovarea culturii 

democratice şi ridicarea ratei de participare la alegeri, informarea persoanelor care votează pentru prima 

oară şi a tinerilor alegători despre valorile democratice şi importanţa alegerilor. 

 

Graţie suportului acordat de Compania publică IPNA „Teleradio-Moldova”, au fost desfăşurate un şir de 

emisiuni televizate şi radiofonice cu participarea conducerii CEC dedicate Zilei Internaţionale a 

Alegerilor. Astfel: 

  

-  la Moldova 1, la 1 februarie 2012, ora 19.55, emisiunea „Moldova în direct”, cu participarea dr. Iurie 

Ciocan, preşedintele CEC; 

-  la Radio Moldova, la 2 februarie 2012, între 15.15 – 16.15, emisiunea „Magazin socio-cultural”, cu 

participarea dlui Andrei Volentir, secretarul CEC; 

- la Radio Moldova, la 2 februarie 2012, între 18.30-19.30, emisiunea „Forţa junimii”, cu participarea dlui 

Ştefan Urîtu, vicepreşedintele CEC. 

 
Totodată, prin amabilitatea unor posturi TV din ţară, a fost difuzat un spot de educaţie civică dedicat Zilei 

Internaţionale a Alegerilor, realizat de către studenţii de la Academia de muzică, teatru, film, arte plastice. 

Spotul este plasat şi pe canalul CEC - http://www.youtube.com/watch?v=13qE00CcAgs&feature=youtube. 

 

Amintim că iniţiativa de a institui în prima zi de joi din luna februarie o Zi a alegerilor a fost lansată în 

anul 2005 la Conferinţa Globală a Oficialilor Electorali desfăşurată în Ungaria. Comisia Electorală 

Centrală a felicitat cetăţenii Republicii Moldova cu ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor pentru al 5-lea 

an consecutiv. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=13qE00CcAgs&feature=youtube.


                          
 

 

Newsletter CEC: Februarie – Martie 2012         
 

 

str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 
tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral. 

3 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a participat la cea de-a doua reuniune a 

reprezentanţilor autorităţilor electorale – „Schimb regional de experienţă” 
 

Data publicării: miercuri, 15 februarie 2012 

 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr Iurie Ciocan, a participat la cea de-a doua reuniune a 

reprezentanţilor autorităţilor electorale – „Schimb regional de experienţă”, care s-a desfăşurat la Batumi, 

Georgia. Evenimentul a avut loc în perioada 9-10 

februarie 2012 şi a fost organizat de Comisia 

Electorală Centrală din Georgia în colaborare cu 

Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale 

(IFES) şi Comisia Electorală Supremă din 

Adjara. 

 Scopul principal al reuniunii a fost efectuarea 

unui schimb de experienţă, 

îmbunătăţirea colaborării în domeniu 

şi stabilirea unor relaţii strînse între autorităţile 

electorale din Europa de Est şi Asia Centrală. 

Reprezentanţii autorităţilor electorale au discutat 

despre problemele legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor din trecut dar şi a celor viitoare. 

În cadrul reuniunii dr. Iurie Ciocan a vorbit despre campaniile de educaţie civică şi informare a 

alegătorilor realizate de Comisia Electorală Centrală în perioada 2009-2011. 

 

Comisia Electorală Centrală a desfăşurat un şir de seminare de instruire pentru 

autorităţile administraţiei publice locale privind întocmirea/actualizarea listelor 

electorale de bază 

 
Data publicării: luni, 20 februarie 2012 

 

Comisia Electorală Centrală, în colaborare cu 

Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale 

(IFES), a desfăşurat în perioada 6-17 februarie un şir 

de seminare pentru autorităţile administraţiei publice 

locale privind întocmirea/ actualizarea 

listelor electorale de bază. 

Scopul acestor seminare a fost de a identifica 

dificultăţile şi lacunele în procesul de 

întocmire/actualizare a listelor electorale, precum şi 

de a oferi sprijinul necesar autorităţilor locale în 
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vederea înlăturării acestora. În cadrul instruirilor s-a pus accent pe deficienţele depistate la această etapă 

şi aplicarea corectă a cadrului legal în procesul de întocmire, administrare, transmitere şi actualizare a 

 listelor electorale.Participanţilor le-au fost repartizate ,,Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la 

întocmirea/actualizarea listelor electorale de bază”, instrucţiuni, formulare, alte materiale şi informaţii 

utile primăriilor pentru întocmirea/actualizarea eficientă a listelor electorale. 

De asemenea, CEC a pus la dispoziţia autorităţilor locale un program electronic standardizat, menit să 

identifice şi să excludă eventualele erori la întocmirea/actualizarea listelor electorale. 

Pentru desfăşurarea seminarelor, au fost constituite 3 echipe mobile, formate din reprezentanţi ai Comisiei 

Electorale Centrale şi ai Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES) care pe parcursul 

perioadei menţionate s-au deplasat în toate unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II. Seminarele au 

fost destinate îndeosebi persoanelor responsabile de întocmirea/actualizarea listelor electorale din cadrul 

celor 898 de primării din ţară. De instruire au beneficiat circa 800 de persoane, reprezentanţi ai APL. 

Amintim că, în conformitate cu art. 39 din Codul electoral, autorităţile administraţiei publice locale, în 

fiecare an (după 1 ianuarie), precizează listele electorale la domiciliul alegătorilor şi, cel tîrziu la 1 martie, 

prezintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale. 

 

O delegaţie a CEC a participat la seminarul BRIDGE cu tema „Dimensiunea de gen în 

alegeri”, desfăşurat la Tbilisi (Georgia) 
 

Data publicării: joi, 23 februarie 2012 

În perioada 13-17 februarie 2012, o delegaţie din 

partea Comisiei Electorală Centrale a participat la 

un seminar BRIDGE cu tema „Dimensiunea de gen 

în alegeri”. Evenimentul s-a desfăşurat Tbilisi 

(Georgia), fiind organizat de către Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în 

colaborare cu Comisia Electorală Centrală a 

Georgiei. Crearea Resurselor pentru îmbunătăţirea 

Democraţiei, Guvernării şi Alegerilor (BRIDGE) 

reprezintă un program internaţional de dezvoltare 

profesională pentru pregătirea formatorilor şi a 

specialiştilor, cu implementarea celor mai 

performante metodologii şi tehnici existente  în 

domeniul electoral. Acest program se bazează mai 

mult pe lucru în grupuri mici şi activităţi practice. 

Evenimentul în cauză a avut un caracter regional, la el participînd în total 33 de persoane, funcţionari ai 

autorităţilor electorale şi ai reprezentanţelor UNDP din circa 13 ţări din spaţiul CSI şi Europa: Georgia, 

Kazahstan, Republica Kîrgîză, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Albania, Armenia, România, Serbia, 

Muntenegru, Slovacia. Republica Moldova a fost reprezentată de vicepreşedintele CEC, Ştefan Urîtu, şeful 

aparatului CEC, Mariana Musteaţă şi Veaceslav Palade, reprezentanţa UNDP Moldova. Participanţii au fost 
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repartizaţi în două grupe, în conformitate cu limba de lucru aleasă (engleza sau rusa). Fiecare grup a fost 

condus de cîte o echipă de facilitatori a cîte 4 persoane. 

Atunci cînd vorbim despre balanţa de gen şi alegeri ne referim nu doar la participarea în egală măsură a 

femeilor şi bărbaţilor în calitate de candidaţi, dar şi în calitate de alegători şi funcţionari electorali. În cadrul 

seminarului participanţii au avut posibilitatea să se familiarizeze cu aşa tematici ca: principiile de bază ale 

dimensiunii gender; standardele internaţionale în domeniu; ciclul electoral şi activităţile în care trebuie de 

ţinut cont de aspectul gender; principalele probleme de gen în alegeri; reprezentarea femeilor în parlament; 

rolul cotelor şi a sistemelor electorale în asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru accederea la 

funcţii elective; partidele politice şi înaintarea femeilor în calitate de candidaţi la alegeri; influenţa diferitor 

tipuri de înregistrare a alegătorilor asupra participării femeilor la alegeri; votarea cu familia şi strategii pentru 

asigurarea secretului votului; rolul campaniilor de educaţie civică şi informare în soluţionarea problemelor 

legate de inegalitatea de gen în alegeri; reprezentarea femeilor în organele care administrează alegerile. Pe 

lîngă informaţia primită de la formatori şi activităţile practice desfăşurate, participanţii au avut posibilitatea să 

facă schimb de experienţă privind practica propriilor ţări în acest domeniu. În final participanţilor le-a fost 

propus să elaboreze obiective strategice şi careva acţiuni pe care ulterior ei ar putea să le propună colegilor săi 

pentru a le include în planurile lor strategice sau în planurile anuale de activitate ale instituţiilor pe care ei le 
reprezintă.    

Principalele scopuri ale seminarului au fost de a explica participanţilor care este legătura dintre diferite 

procese electorale şi aspectul gender, conştientizarea de către participanţi a existenţei problemelor de gender 

în alegeri şi a necesităţii soluţionării lor, care sunt instituţiile ce pot juca un rol semnificativ în soluţionarea 

acestor probleme şi care sunt mecanismele pentru realizarea acestui obiectiv. 

Acest eveniment face parte dintr-o serie de seminare BRIDGE pe diferite tematici organizate de către UNDP 

în diferite ţări. Unul dintre scopurile acestor activităţi este şi dezvoltarea reţelei de formatori locali. Corneliu 

Pasat, consultantul superior, Secţia Alegeri şi Referendumuri, aparatul Comisiei Electorale Centrale din 

Republica Moldova tot a făcut parte din echipa de formatori, astfel avînd posibilitatea de a acumula experienţa 

necesară pentru a trece de la categoria de facilitator de tip „workshop” la cea de facilitator cu drept de 

acreditare. El s-a deplasat la Tbilisi cu o săptămînă mai devreme şi împreună cu ceilalţi facilitatori au pregătit 

agenda, activităţile şi materialele necesare pentru buna organizare şi desfăşurare  a seminarului. În urma 
seminarului, trei formatori semi-acreditaţi (din Georgia şi Armenia) au primit acreditarea completă. 

Modulul „Dimensiunea de gen în alegeri” este foarte important pentru CEC, în contextul realizării 

angajamentului comisiei expus în planul său strategic, care presupune analizarea politicilor şi procedurilor 

existente în vederea asigurării accesului egal al femeilor cu cel al bărbaţilor la toate procesele electorale. Ca o 

primă etapă în îndeplinirea acestui angajament, CEC a specificat o activitate ce presupune  creşterea 

cunoştinţelor membrilor şi personalului CEC cu privire la egalitatea de gen în perioada 2012-2013. Drept 

urmare a atelierului de lucru regional BRIDGE din Georgia, proiectul ESM a planificat o scurtă misiune în 

Moldova a consilierului PNUD în domeniul gender si alegeri, dna Julie Ballington. Astfel la data de 21 

februarie 2012, dna Ballington a condus un seminar de discuţii cu aparatul şi membrii CEC despre integrarea 

aspectelor de gen în activitatea organelor de management electoral. Totodată, acţiunea în cauză a reprezentat o 

oportunitate pentru ca doamna Ballington cât şi echipa CEC să poată să facă schimb  de experienţă şi de 
cunoştinţe, acumulate în cadrul atelierului de lucru regional BRIDGE desfăşurat la Tbilisi, Georgia. 
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Comisia Electorală Centrală a creat rubrica „Anticamera” pe pagina www.cec.md 
 

Data publicării: vineri, 02 martie 2012 

Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală a creat rubrica „Anticamera” pe pagina sa oficială 

www.cec.md, implicînd o mai mare transparenţă în activitate, deschidere spre dialog cu societatea civilă, 

mass-media şi publicul larg. 

Astfel, rubrica oferă posibilitatea de a adresa on-line mesaje electronice (propuneri, reclamaţii, sesizări, 

întrebări) conducerii Comisiei Electorale Centrale referitoare la procesul electoral şi activitatea organelor 

electorale. 

De asemenea, pe site a fost plasată toată corespondenţa de intrare şi ieşire, astfel fiind facilitat accesul 

persoanelor interesate la documentele Comisiei. 

Menţionăm că lansarea acestei rubrici constituie o metodă interactivă de comunicare a instituţiei cu 

publicul interesat. 

Comisia Electorală Centrală este o instituţie transparentă, care optează pentru o comunicare şi informare 

corectă a publicului larg asupra tuturor aspectelor sale de activitate. Totodată, CEC asigură 

confidenţialitatea adresărilor şi datelor cu caracter personal, cetăţenii primind un răspuns obiectiv şi în 

termenele stabilite. 

 

Comisia Electorală Centrală informează că a recepţionat de la autorităţile publice locale 

liste electorale în format electronic pentru 1377 secţii de votare din totalul celor 1955 
 

Data publicării: sâmbătă, 03 martie 2012 

Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală informează că pînă la 3 martie 2012 a recepţionat de la 

autorităţile publice locale liste electorale în format electronic pentru 1377 secţii de votare din totalul celor 

1955, constituite la alegerile locale generale din 2011. Comisia va efectua o analiză calitativă privind 

întocmirea şi actualizarea listelor electorale. 

Menţionăm că recepţionarea listelor electorale este în derulare, iar despre rezultatele recepţionării CEC va 

informa publicul cu periodicitate. 

Amintim că în conformitate cu art.39 alin. (3) din Codul electoral „Autorităţile administraţiei publice 

locale, în fiecare an (după 1 ianuarie), precizează listele electorale la domiciliul alegătorilor şi, cel tîrziu 

la 1 martie, prezintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale.” 

 

http://www.cec.md/
http://www.cec.md/
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Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a participat la conferinţa internaţională 

„Rolul tehnologiilor informaţionale în managementul electoral”, Mombasa, Kenya 
 

Data publicării: marţi, 06 martie 2012 

 

În perioada 5-9 martie curent, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a participat la 

conferinţa internaţională „Rolul tehnologiilor informaţionale în managementul electoral”, care se 

desfăşoară la Mombasa, Kenya. 

 

La conferinţă au fost prezenţi 

peste 200 de delegaţi de pe 

continentul african, lumea 

arabă şi India. 

 

 În cadrul conferinţei, dr. Iurie 

Ciocan a prezentat 

participanţilor atît progresele 

înregistrate de către Republica 

Moldova, cît şi provocările 

pentru organele electorale 

referitoare la implementarea 

tehnologiilor informaţionale în 

procesul electoral. 

Totodată, şeful delegaţiei 

Uniunii Europene în Kenya, Briet Lodewijk, a remarcat în raportul său că Republica Moldova este un 

model demn de urmat pentru statele participante la conferinţă, în ceea ce priveşte ajustarea practicilor în 

materie electorală la standardele europene. 

Evenimentul reprezintă o acţiune comună a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Comisia 

Europeană. 

Republica Moldova a fost invitată de către organizatori în calitate de exemplu de succes în informatizarea 

procesului electoral, inclusiv înregistrarea alegătorilor. 

CEC a fost vizitată de un grup de experţi din partea OSCE/BIDDO 
 

Data publicării: marţi, 06 martie 2012 

 

Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă că în perioada 5-9 martie curent, un grup de experţi în 

domeniul tehnologiilor informaţionale şi înregistrării alegătorilor, din partea Biroului OSCE pentru 

Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a efectuat o vizită de lucru la CEC. 



                          
 

 

Newsletter CEC: Februarie – Martie 2012         
 

 

str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 
tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral. 

8 

Scopul vizitei a fost de a analiza progresul obţinut în implementarea Sistemului Informaţional 

Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), precum şi eforturile depuse de către Comisie în vederea 

îmbunătăţirii sistemului de înregistrare a alegătorilor.Din grupul de experţi OSCE/BIDDO au făcut parte 

Robert Krimmer, consultant superior în noile tehnologii de votare, Zoran Docovic, consultant în probleme 

de migraţie şi libertatea circulaţiei şi Elmars Svekis, consultant extern. 

Totodată, în această perioadă, experţii au avut o serie de întrevederi şi cu alte instituţii ale statului 

implicate în implementarea SIAS „Alegeri".   

În baza constatărilor echipei de experţi, OSCE/BIDDO va elabora un raport de evaluare, care va conţine o 

analiză a progresului tehnic în implementarea sistemului electronic şi va propune un plan de acţiuni cu 

privire la înregistrarea alegătorilor şi implementarea Registrului electronic de stat al alegătorilor, parte 

componentă al SIAS „Alegeri”. Ulterior, acest raport va fi făcut public şi va fi propus spre aprobare 

principalilor subiecţi implicaţi în acest proces. 

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la monitorizarea alegerilor 

prezidenţiale din Federaţia Rusă 

Data publicării: joi, 15 martie 2012 

 

În perioada 2-5 martie 2012 dl Alexandru 

Simionov, membru al Comisiei Electorale 

Centrale şi dna Cristina Angheli, 

consultant în Secţia educaţie civică, 

training-uri şi secretariat din cadrul 

Aparatului CEC, au participat, în calitate 

de observatori internaţionali, la 

monitorizarea alegerilor prezidenţiale din 

Federaţia Rusă, care au avut loc pe 4 

martie curent. 

Pe parcursul acestor zile, reprezentanţii 

Comisiei Electorale Centrale din 

Republica Moldova au avut întrevederi cu 

reprezentanţi ai organelor electorale din 

Federaţia Rusă şi au luat parte nemijlocit la monitorizarea scrutinului. Pe data de 3 martie curent, dl 

Vladimir Ciurov, preşedintele CEC din Federaţia Rusă, a prezentat corpului diplomatic şi observatorilor 

internaţionali Centrul informaţional al CEC  „ALEGERI-2012”, care a funcţionat în zilele de 4 şi 5 martie 

2012. Sarcina principală a Centrului a fost de a prezenta informaţii privind mersul votării, rata de 

participare şi rezultatele preliminare ale scrutinului. Toate aceste date erau furnizate în timp real, prin 

intermediul Sistemului Automatizat de Stat „Alegeri”. În cadrul aceluiaşi eveniment au fost prezentate 

utilajele tehnice moderne utilizate în procesul de votare: maşini de vot electronice, scanere optice pentru 

numărarea automatizată a buletinelor de vot (urnă eletronică) etc. 
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Preşedintele CEC din FR a susţinut şi o conferinţă de presă, unde a vorbit despre toate activităţile 

întreprinse de Comisia Electorală Centrală pentru organizarea alegerilor prezidenţiale din 4 martie 2012. 

Dl Vl. Ciurov s-a referit la numărul total al secţiilor de votare deschise pentru acest scrutin, numărul 

alegătorilor incluşi în listele electorale, numărul buletinelor de vot tipărite şi semnele de protecţie ale 

acestora, numărul observatorilor naţionali şi internaţionali acreditaţi pentru monitorizarea alegerilor, 

numărul mijloacelor de informare în masă şi a jurnaliştilor acreditaţi pentru reflectarea prezidenţialelor, 

numărul contestaţiilor depuse la CEC etc. În aceeaşi zi, în incinta CEC a avut loc Ziua uşilor deschise 

„Sistemul automatizat de stat „Alegeri”, unde a fost prezentată evoluţia şi funcţionarea acestui sistem, 

implementat în anul 1995. 

La 3 martie curent, delegaţia din Republica Moldova a avut o întrevedere cu preşedintele CEC din FR, dl 

Vl. Ciurov în cadrul căreia au fost abordate principalele subiecte legate de organizarea alegerilor 

prezidenţiale din 4 martie 2012. În special s-a discutat despre Registrul electronic al alegătorilor, 

sondajele de opinie publică şi cele de tip exit-poll. De asemenea, a fost discutat subiectul organizării unei 

eventuale vizite a reprezentaţilor Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova pentru studierea 

detaliată a modului de implementare a noilor tehnologii în procesul de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor, partea rusă declarîndu-şi deschiderea pentru o asemenea cooperare. 

În ziua alegerilor prezidenţiale, 4 martie 2012, reprezentanţii delegaţiei din Republica Moldova au 

participat la monitorizarea alegerilor în 5 secţii de votare din circumscripţia electorală Moscova. În prima 

jumătate a zilei aceştia au vizitat Comisia Electorală orăşenească Moscova, unde au putut face cunoştinţă 

cu sistemul electronic „WEB ВЫБОРЫ 2012” şi vizualiza în regim on-line mersul votării în oricare 

secţie de votare, cu excepţia celora deschise peste hotare. La acest scrutin, CEC din FR a instalat în toate 

cele peste 90000 de secţii de votare cîte 2 camere video care au permis transmiterea şi vizualizarea 

mersului votării în regim on-line, acest experiment fiind desfăşurat pentru prima dată în Federaţia Rusă. 

Pe parcursul aceleiaşi zile, au fost vizitate secţiile de votare nr. 164, 201, 202, 208 şi 212 din or. 

Moscova, iar reprezentanţii CEC din RM au avut posibilitatea să discute despre principalele aspecte 

privind mersul votării cu preşedinţii secţiilor de votare. În toate aceste secţiile vizitate votarea a decurs 

liniştit, dar cu unele abateri de la  cadrul legal. 

După închiderea secţiilor de votare, ora 21.00 (ora Moscovei), în Centrul informaţional al CEC  

„ALEGERI-2012” a avut loc prezentarea datelor preliminare privind rezultatele alegerilor prezidenţiale în 

unele entităţi ale Federaţiei Ruse. Către ora 21.00 au fost procesate 14% din numărul total de procese-

verbale ale comisiilor electorale teritoriale. 

În dimineaţa zilei de 5 martie 2012, dl Alexandru Simionov şi dna Cristina Angheli au asistat la 

conferinţa de presă desfăşurată de Comisia Electorală Centrală din Federaţia Rusă privind totalizarea 

rezultatelor alegerilor prezidenţiale din 4 martie curent. Datele preliminare prezentate de conducerea 

Comisiei au fost furnizate de Sistemul Automatizat de Stat „Alegeri”. Ulterior, Misiunea de obsevatori a 

CSI a prezentat Declaraţia cu privire la monitorizarea pregătirii şi desfăşurării alegerilor prezidenţiale în 

Federaţia Rusă din 4 martie 2012. 

În aceeaşi zi, dna Cristina Angheli, reprezentant al Aparatului Comisiei Electorale Centrale din Republica 

Moldova a avut o întrevedere cu dl Alexandru V. Ivanchenko, conducătorul Centrului de instruire şi 
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tehnologii electorale pe lîngă CEC din Federaţia Rusă. În cadrul întrunirii s-a discutat despre modalităţile 

de instruire a membrilor comisiilor electorale teritoriale, despre sarcinile de bază ale Centrului de 

instruire, precum şi despre campania de informare a alegătorilor pentru alegerile prezidenţiale din 4 

martie 2012. 

Deplasarea delegaţiei Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina 
 

Data publicării: joi, 05 aprilie 2012 

 

 În zilele de 26-27 martie 2012 preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, şi 

doi reprezentanţi ai direcţiei informatizare a 

Aparatului CEC s-au deplasat la Kiev pentru a 

participa la cea de-a treia întrunire organizată de 

către Comisia de la Veneţia în cooperare cu 

Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, în cadrul 

Facilităţii Parteneriatului Estic.  

 

Evenimentul a avut ca generic „Înregistrarea 

alegătorilor şi listele electorale” şi a atras 

reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale din 

Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, 

reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia (Consiliul 

Europei) şi deputaţi din Parlamentul Ucrainei. 

 

Discuţiile s-au axat pe experienţa statelor participante în activităţile ce ţin de întocmirea şi actualizarea 

listelor electorale, crearea registrului electronic al alegătorilor, îmbunătăţirea transparenţei şi încrederii 

cetăţenilor în autorităţile electorale şi implicit în procesul de verificare a listelor electorale prin 

intermediul internetului.  

 

În cadrul întrunirii dr. Iurie Ciocan a făcut o prezentare a situaţiei şi perspectivelor privind procesul de 

întocmire şi actualizare a listelor electorale în Republica Moldova, menţionînd că în ultimii ani, datorită 

iniţiativelor întreprinse de CEC şi activităţilor comune cu autorităţile publice locale, s-au înregistrat 

progrese în ceea ce priveşte calitatea listelor electorale. De asemenea, a punctat în linii generale care este 

strategia privind listele electorale, subliniind că în final se va trece de la întocmirea listelor pe hîrtie, care 

este o competenţă a primăriei, la compilarea şi actualizarea listelor în format electronic (Registrul 

alegătorilor), principalul responsabil fiind Comisia Electorală Centrală. În felul acesta operaţiile legate de 

liste vor fi automatizate, în consecinţă beneficiile în urma acestui proces vor fi palpabile sub formă de 

economie a resurselor naturale şi sporire a calităţii şi transparenţei. 

 

În ultima zi Comisia Electorală Centrală a Ucrainei a organizat pentru participanţi o excursie la sediul său 

unde a demonstrat cum funcţionează Registrul de Stat al Alegătorilor din Ucraina. Mai jos prezentăm o 

scurtă informaţie în acest sens: 
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Experienţa Ucrainei privind întocmirea şi actualizarea listelor electorale 

Ucraina utilizează din 29 septembrie 2009 un registru automatizat al alegătorilor care este denumit 

Registrul de Stat al Alegătorilor. În total sînt înregistraţi aproximativ 36 mln. de alegători. Întreţinerea 

registrului este asigurată de circa 2660 de persoane:  

 2541 de operatori care introduc datele despre alegători; 

 84 de operatori care administrează datele; 

 35 de manageri ai registrului. 
 

Actualizarea datelor din registru se face permanent. Instituţiile implicate în această activitate sînt: 

 Ministerul Afacerilor Interne 

 Ministerul Justiţiei 

 Serviciul de Stat al Penitenciarelor din Ucraina 

 Ministerul Apărării 

 Judecătoriile raionale/orăşeneşti 

 Instituţiile speciale de evidenţă a cetăţenilor fără domiciliu 

 Ministerul Sănătăţii 

 Ministerul Afacerilor Externe 

Cum se stochează datele în registru? 

                                                  Datele despre alegători  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele despre  

 

 

 

 

 

Participarea la astfel de evenimente şi realizarea schimbului de experienţă cu alte state care utilizează 

registre electronice ale alegătorilor este binevenită pentru reprezentanţii CEC a Republicii Moldova, 

deoarece listele electorale reprezintă una dintre principalele preocupări în cadrul procesului electoral, iar 

instituţia noastră lucrează asupra implementării Registrului Electronic al Alegătorilor. 

Datele de identificare 

 Numele 

 Prenumele 

 Patronimicul 

 Ziua/luna/anul naşterii 

 Locul naşterii 

Datele pentru a determina locul 

şi condiţiile de participare la 

votare 

 Adresa electorală 

 Numărul circumscripţiei 

 Numărul secţiei de votare 

 Informaţia privind 

incapacitatea de deplasare 

independentă 
 

 

Datele personale 

 Data dobîndirii cetăţeniei 

 Data anulării cetăţeniei 

 Data declarării persoanei ca fiind 

incapabilă 

 Data repunerii în drepturi 

 Data decesului 

 Data anulării decesului 

 Informaţie despre încorporarea în 

forţele armate  
 

 


