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I. INTRODUCERE 

Raportul prezintă, în sinteză, activităţile desfăşurate, problemele şi priorităţile pe care Comisia 

le-a abordat în decursul anului 2013. Astfel, activitatea specifică s-a concentrat pe următoarele 

aspecte: 

- organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din mai şi noiembrie 2013 şi a două 

referendumuri locale privind revocarea primarului; 

- perfecţionarea cadrului normativ intern şi a procedurilor electorale; 

- implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi Securităţii Informaţiei bazat pe 

standardele internaţionale ISO/IEC 27001:2005 şi ISO 9001:2008; 

- avizarea proiectelor de acte legislative şi normative; 

- reprezentarea Comisiei în instanţele de judecată; 

- asigurarea evidenţei cazurilor de condamnare a aleşilor locali; 

- monitorizarea situaţiei şi promovarea egalităţii de gen în activităţile electorale; 

- asigurarea şi informatizarea evidenţei vacanţelor mandatelor de deputat şi aleşilor locali; 

- realizarea agendei Comisiei privind schimbul de experienţă cu alte entităţi electorale şi 

internaţionale;  

- informatizarea şi gestionarea listelor electorale în cadrul dezvoltării Sistemului informaţional 

de Stat „Alegeri”;   

- conlucrarea cu alte autorităţi publice centrale şi instituţii naţionale în subiecte ce ţin de 

procesul electoral;    

- conlucrarea cu partenerii de dezvoltare (IFES Moldova, PNUD Moldova, Consiliul Europei 

etc.); 

- activitatea de educaţie electorală; 

- activitatea de informare şi documentare. 

Prezentul raport reflectă îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul strategic al Comisiei pe anii 

2012 – 2015 şi al Planului de activitate pe anul 2013. Ceea ce nu era prevăzut în Planul strategic este 

implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi Securităţii Informaţiei conform 

standardelor internaţionale ISO/IEC 27001:2005 şi ISO 9001:2008. Introducerea acestui sistem va 

permite o mai bună structurare a responsabilităţilor, implicit sporirea calităţii serviciilor publice 

prestate de Comisie, de asemenea identificarea şi dezvoltarea mecanismelor ce vor asigura creşterea 

credibilităţii cetăţenilor în organele şi procesele electorale.  

Tot în 2013 a fost iniţiată delegarea către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe 

lîngă CEC (CICDE) a competenţei referitoare la instruirea funcţionarilor electorali, în anul raportat 

instruirea i-a avut ca beneficiari pe membrii din cadrul organelor electorale inferioare constituite în 

vederea efectuării alegerilor locale noi şi referendumurilor locale. Dacă pînă în anul de referinţă 

această activitate era realizată integral de Comisie cu suportul IFES Moldova, în anul 2013 

instruirea a fost făcută cu suportul metodologic şi uman al Comisiei, în teritoriu s-au deplasat în 

vederea desfăşurării instruirilor şi formatori din cadrul Comisiei. De această dată prim responsabil a 

fost CICDE, acesta din urmă asigurînd desfăşurarea instruirilor cu materiale instructive, logistică şi 

formatori, proprii şi contractaţi în acest scop. Cu toate că şi ţinerea Registrului funcţionarilor 

electorali de asemenea a trecut la acest centru, Comisiei îi revine o pondere importantă în această 

activitate.  

În decursul anului 2013 a continuat implementarea graduală a Registrului de Stat al Alegătorilor, 

care urmează a fi pus în aplicare începînd cu anul 2015. Pentru aceasta Comisia şi-a delegat 

specialiştii în TI pentru schimb de experienţă cu autorităţi electorale sau instituţii de resort din alte 

state unde registre electronice ale alegătorilor deja funcţionează. În afară de aceasta, Comisia a 

invitat pentru informare şi documentare în acest scop delegaţii din afară. La moment Comisia 

dispune de un instrument eficient de asigurare a exactităţii informaţiei conţinute în listele electorale, 
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acesta fiind aplicaţia „Lista electorală”, care se utilizează, prin intermediul Comisiei, de către 

autorităţile publice locale la verificarea listelor, aplicaţia mai servind şi pentru generarea de liste noi. 

O altă prioritate pentru Comisie constituie creşterea informatizării propriei activităţi, 

îmbunătăţirea instrumentelor de comunicare. Pentru aceasta, a fost îmbunătăţită pagina oficială a 

Comisiei, acum este mai simplu de găsit informaţii la anumite subiecte de interes, aceste informaţii 

nu mai sunt ascunse în compartimente şi rubrici care trebuie căutate, ci se vizualizează rapid prin 

bannere. A fost facilitat şi motorul de căutare a hotărîrilor CEC. 

Un alt aspect al comunicării este stabilirea unor relaţii stabile cu toate auditoriile externe, în mod 

special cu mass-media şi un grup ţintă prioritar cum ar fi tinerii. Cu aceste auditorii Comisia 

comunică eficient şi constant, pentru ele organizează activităţi specifice.  

În Introducere s-au punctat direcţiile principale de care s-a preocupat Comisia, o desfăşurare mai 

largă cu date statistice, analiză şi evoluţii este dată în raportul propriu-zis. Situaţia prezentă va 

constitui o platformă clară pe care se va contura planul de activitate pe anul următor 2014. 
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II. PERFECŢIONAREA CADRULUI NORMATIV ŞI PROCEDURILOR 

ELECTORALE 
 

Elaborarea actelor normative interne 

În vederea implementării Legii  nr. 101-XVI din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia sistemului 

informaţional automatizat de stat „Alegeri” şi ţinînd cont de prevederile Hotărîrii nr. 3 din 28 

ianuarie 2013 a Curţii de Conturi a Republicii Moldova prin care a fost aprobat Raportul auditului 

tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Au fost atinse performanţele scontate în 

domeniul automatizării proceselor electorale?”, Comisia pe parcursul anului 2013 a întreprins 

următoarele. 

În baza dispoziţiei preşedintelui CEC nr. 20-a din 11 iunie 2013 a fost creat grupul de lucru 

responsabil pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi. Grupul a fost format din 

reprezentanţi atît ai Comisiei, cît şi ai ministerelor şi altor structuri din sistemul guvernamental. 

Discuţiile în cadrul grupului s-au axat pe înaintarea şi examinarea propunerilor pentru întocmirea 

sarcinii tehnice a 2 blocuri de funcţii (module) „Registrul de Stat al Alegătorilor” (RSA) şi 

„Importator de date”, identificarea formulei optime de compromis a politicii de securitate şi 

stabilirea informaţiei necesare pentru crearea şi funcţionarea RSA prin prisma responsabilităţilor ce 

îi revin fiecărei instituţii ş.a.  

În acest sens, a fost elaborată foaia de parcurs cu privire la înregistrarea electronică a 

alegătorilor şi a început procesul de implementare a acesteia. Crearea unui astfel de sistem 

informaţional va permite gestionarea automatizată a informaţiei privind identitatea persoanei şi 

adresa domiciliu (reşedinţei) alegătorilor cu drept de vot a Republicii Moldova, va asigura 

posibilitatea prestării, de către CEC,  a unor servicii calitative şi alinierii cadrului legal al Republicii 

Moldova la standardele europene. De asemenea, RSA va servi în calitate de instrument cheie de 

extragere a listelor electorale de bază şi sursă de date pentru alte subsisteme informationale ale CEC.  

Drept urmare a recomandărilor foii de parcurs, la 7 octombrie 2013 între CEC şi Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost semnat un Acord de colaborare care prevede  

asigurarea dezvoltării continue a mediului informatic al statului în domeniul electoral, automatizării 

tuturor etapelor procesului electoral. 

Totodată, menţionăm că, în august 2013, Comisia a iniţiat procedura de implementare a 

Sistemului de Management al Calităţii şi Securităţii Informaţiei bazat pe standardele internaţionale, 

parte a sistemului de management al instituţiei, orientată către obţinerea rezultatelor, în raport cu 

obiectivele stabilite în declaraţiile de politică în domeniul calităţii şi securităţii informaţiei, pentru 

satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor părţilor interesate. Ca prim pas în implementarea 

sistemului de management al calităţii şi securităţii informaţiei, au fost aprobate un şir de proceduri, 

norme, standarde şi instrucţiuni pe care membrii CEC şi angajaţii aparatului vor fi obligaţi sa le 

cunoască şi să le respecte în activitatea lor. În anul 2014 se planifică efectuarea auditului intern şi se 

prevede certificarea Comisiei în baza acestor standarde. De remarcat că elaborarea tuturor 

documentelor privind implementarea standardelor internaţionale ISO se datorează suportului 

exclusiv al PNUD Moldova. 

În perioada de referinţă s-a lucrat la blocul de funcţii “Lista electorală” prevăzut de Legea nr. 

101/2008, fiind elaborată aplicaţia web „Lista electorală” ce permite generarea şi corectarea erorilor 

din liste. În acest sens, s-a aprobat în şedinţa Comisiei din 30 iulie 2013 Regulamentul cu privire la 

modul de utilizare a aplicaţiei „Lista electorală”, prin hotărîrea nr. 2099
1
. Acest regulament prevede 

conţinutul şi structura aplicaţiei, cerinţele şi procedura de prelucrare a datelor conţinute în ea, modul 

de gestionare şi utilizare a aplicaţiei. Persoanele responsabile din cadrul autorităţilor publice locale 

                                                 
1 Hotărîrea CEC nr. 2099 din 30 iulie 2013  http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=7095&start=&l=    

http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=7095&start=&l
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(APL) deja utilizează aplicaţia, fiindu-le facilitată în acest fel munca de întocmire şi precizare a 

listelor electorale.  

Potrivit modificărilor  aduse  Codului electoral prin Legea nr. 44 din 22 martie 2013, în 

vigoare din 12 aprilie 2013, Comisiei i-au fost atribuite  noi competenţe – de a ridica mandatul de 

consilier în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de demisie (la cerere) şi de a declara vacanţa 

mandatului de consilier, în caz de deces. Prin aceeaşi lege s-a prevăzut elaborarea de către Comisie a 

Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, această 

sarcină fiind realizată prin elaborarea şi aprobarea acestui document la 23 aprilie 2013
2
. În urma 

plasării pe pagina web a Comisiei, la rubrica “Transparenţa decizională” şi înaintării spre consultări 

publice, Regulamentul a fost aprobat prin hotărîrea CEC  nr. 1931, care este plasat pe pagina web a 

Comisiei, la rubrica “Transparenţa decizională”. Documentul stabileşte procedura de atribuire a 

mandatului de consilier local după totalizarea rezultatelor alegerilor, cazurile de  încetare a 

mandatului şi condiţiile  de atribuire a mandatului candidatului supleant. De acest regulament se 

conduc Comisia şi consiliile locale de nivelurile întîi şi al doilea. 
 

 

Avizarea proiectelor de acte legislative/normative 

Comisa a dat avize, la solicitare, asupra proiectelor de acte normative şi legislative înaintate cu 

titlu de iniţiativă legislativă de către alte autorităţi, după cum urmează: 

 

N/o Denumirea 

şi numărul 

proiectului 

Instituţia 

solicitantă 

Obiectul de reglementare Avizul CEC 

1. Proiectului HG f/n 

„Cu privire la 

aprobarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

şi completarea 

unor acte 

legislative” 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Ajustarea cadrului legislativ 

existent la prevederile 

Convenţiei ONU privind 

drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi şi Legii nr. 60 din 

30 martie 2012 privind 

incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi 

Hotărîrea 

CEC  

nr. 1729 din 

12 februarie 

2013
3
 

2. Proiectul de lege 

nr. 14 din 22 

ianuarie 2013 “Cu 

privire la 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative” 

Deputatul în 

Parlament 

Vladimir 

Plahotniuc 

Asigurarea numirii obligatorii 

de către opoziţie a conducerii 

unor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale: 

Procuratura Generală, Curtea 

de Conturi şi Comisia 

Electorală Centrală 

Hotărîrea 

CEC 

nr. 1728 din  

12 februarie 

2013
4
 

3. Proiectul de lege 

nr. 70 din 15 

februarie 2013 

“Privind 

modificarea şi 

completarea  unor 

acte legislative” 

Un grup de 

deputaţi în 

Parlament 

Modificarea Legii nr. 221 din 

17 septembrie 2010 privind 

deetatizarea publicaţiilor 

periodice publice şi Legii nr. 

121 din 04 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea 

proprietăţii publice 

Hotărîrea 

CEC nr. 

1808 din 12 

martie 2013
5
   

                                                 
2 Hotărîrea CEC  nr. 1931 din 23 aprilie 2013  http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=6923&start=&l=     
3 Hotărîrea CEC  nr.1729 din 12.02.2013  http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6699&start=620&l=  
4 Hotărîrea CEC nr.1728 din  12 februarie 2013   http://cec.md/index.php?pag=legislatie_search&opa=search&l=.  
5 Hotărîrea CEC nr.1808 din 12 martie 2013   http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6779&start=&l= 

http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=6923&start=&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6699&start=620&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie_search&opa=search&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6779&start=&l=
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4. Proiectul HG „Cu 

privire la 

Programul naţional 

de dezvoltare 

profesională în 

serviciul public 

pentru anii 2013-

2016” 

Cancelaria de 

Stat 

Profesionalizarea serviciului 

public prin îmbunătăţirea 

procesului de dezvoltare 

profesională a funcţionarilor 

publici 

Scrisoarea 

nr. CEC 

8/2174 din 

21 aprilie 

2013
6
 

5.  Proiectul HG 

“Privind proiectul 

de lege cu privire 

la aprobarea 

Strategiei naţionale 

de dezvoltare a 

societăţii 

informaţionale 

Moldova Digitală 

2020” 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Completarea Strategiei cu 

prevederi legate de procesul 

electoral  

Scrisoarea 

nr. CEC 

8/2190 din 

25 aprilie 

2013
7
 

6. Proiectul HG „Cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

privind 

organizarea şi 

funcţionarea SIA 

„Registrul 

funcţiilor publice 

şi al funcţionarilor 

publici” 

Cancelaria de 

Stat 

Asigurarea realizării 

prevederilor Legii nr. 158/2008 

cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public şi 

ale HG nr. 1373 din 1 

decembrie 2006 „Cu privire la 

aprobarea Concepţiei SIA 

„Registrul funcţiilor publice si 

al funcţionarilor publici” 

Scrisoarea 

nr. CEC 

8/2173 din 

23 aprilie 

2013 
8
  

7. Proiectul de lege 

nr. 190 din 30 

aprilie 2013 

„Pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative” 

Un grup de 

deputaţi în 

Parlament 

Modificarea sistemului 

electoral mixt introdus prin 

Legea nr. 94 din 19 aprilie 

2013 

Scrisoarea 

nr. CEC 

8/2230 din 

16mai 2013 
9
  

8. Proiectul de lege 

nr. 207 din 16 mai 

2013 “Pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului electoral” 

Ministerul 

Justiţiei 

Completarea art. 8 al CE cu 

norme ce prevăd extinderea 

perioadei de votare şi 

modificarea art. 53 al CE, prin 

excluderea paşapoartelor de uz 

intern emise de U.R.S.S. 

(modelul anului 1974) din 

categoria actelor de identitate 

Scrisoarea  

nr. CEC 

8/2268 din 

31 mai 

2013
10

 

                                                 
6
 Scrisoarea nr. CEC 8/2174 din 21 aprilie 2013   http://www.voteaza.md/documente/2013/de/aprilie/00026.pdf  

7 Scrisoarea nr. CEC 8/2190 din 25 aprilie 2013  http://www.voteaza.md/documente/2013/de/aprilie/00036.pdf  
8  Scrisoarea nr. CEC 8/2173 din 23 aprilie 2013  http://www.voteaza.md/documente/2013/de/aprilie/00025.pdf  
9  Scrisoarea nr. CEC 8/2230 din 16mai 2013   http://www.voteaza.md/documente/2013/de/mai/00019.pdf  
10 Scrisoarea  nr. CEC 8/2268 din 31 mai 2013   http://www.voteaza.md/documente/2013/de/mai/00047.pdf  

http://www.voteaza.md/documente/2013/de/aprilie/00026.pdf
http://www.voteaza.md/documente/2013/de/aprilie/00036.pdf
http://www.voteaza.md/documente/2013/de/aprilie/00025.pdf
http://www.voteaza.md/documente/2013/de/mai/00019.pdf
http://www.voteaza.md/documente/2013/de/mai/00047.pdf
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în baza cărora se efectuează 

votarea 

9. Proiectului de lege 

nr. 204 din 15 mai 

2013 „Pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului electoral” 

Grup de 

deputaţi în 

Parlament 

Modificarea şi completarea 

Codului electoral în vederea 

readucerii în vigoare a 

prevederilor abrogate anterior 

ce ţin de posibilitatea votării 

studenţilor la alegerile 

parlamentare în orice secţie de 

votare din localitatea unde îşi 

fac studiile, precum şi 

posibilitatea prelungirii cu 2 

ore a programului de lucru al 

birourilor electorale 

Hotărîrea 

CEC nr. 

2002 din 6 

iunie 2013 
11

 

10. Proiectului de lege 

nr. 237 din 10 

iunie 2013 „Pentru 

completarea art. 39 

al Legii nr. 436-

XVI din 28 

decembrie 2006 

privind 

administraţia 

publică locală” 

Un grup de 

deputaţi în 

Parlament 

Stabilirea în cadrul autorităţilor 

publice locale a unei persoane 

responsabile de întocmirea, 

administrarea, actualizarea 

anuală a listelor electorale în 

conformitate cu prevederile 

legislaţiei şi transmiterea 

acestora, pînă la 1 martie, 

Comisiei Electorale Centrale 

Hotărîrea  

CEC nr. 

2035 din 19 

iunie 2013 
12

 

11. Proiectul de lege 

f/n „Cu privire la 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative” şi 

proiectul hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

aprobarea acestuia 

Cancelaria de 

Stat 

Ajustarea cadrului legal în 

domeniul de activitate al 

administraţiei publice locale şi 

al oficiilor teritoriale ale 

Cancelariei de Stat 

Hotărîrea 

CEC cu nr. 

2098 din 30 

iulie 2013  
13

 

12. Proiectul de lege 

nr. 296 din 2 iulie 

2013 „Pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

privind 

reglementarea 

finanţării 

partidelor politice 

şi a campaniilor 

Comisia 

Juridică, 

Numiri şi 

Imunităţi a 

Parlamentului 

Stabilirea surselor şi condiţiilor 

de finanţare a partidelor 

politice şi campaniilor 

electorale, mecanismului de 

supraveghere şi control asupra 

finanţării partidelor politice şi 

campaniilor electorale, 

măsurilor de sancţionare 

proporţională şi 

corespunzătoare încălcărilor 

legislaţiei admise în domeniul 

Scrisoare nr. 

CEC 8/2420 

din 13 august 

2013
14

 

                                                 
11 Hot. CEC nr.2002 din 06.06.2013    http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6975&start=&l=  
12 Hotărîrea CEC nr. 2035 din 19 iunie 2013  http://cec.md/index.php?pag=legislatie_search&opa=search&l=  
13 Hot. CEC  nr. 2098 din 30.07.2013  http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7073&start=240&l=                     
14 Scrisoare nr. CEC 8/2420 din 13 august 2013   http://www.voteaza.md/documente/2013/de/august/2420.pdf   

http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6975&start=&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie_search&opa=search&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7073&start=240&l
http://www.voteaza.md/documente/2013/de/august/2420.pdf
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electorale” finanţării partidelor politice şi 

finanţării campaniilor 

electorale 

13. Proiectul de 

„Recomandări 

privind principiile 

generale de 

organizare şi 

desfăşurare a 

referendumurilor şi 

alegerilor 

municipale” 

elaborat în cadrul 

Adunării 

Interparlamentare 

a ţărilor-membre a 

Comunităţii 

Statelor 

Independente 

Comisia 

Juridică 

Numiri şi 

Imunităţi a 

Parlamentului 

Recomandări în materia 

organizării şi petrecerii 

alegerilor municipale şi 

referendumurilor în ţările 

membre CSI 

Scrisoarea 

nr. CEC 

8/2512 din 

27 

septembrie 

2013
15

 

14. Proiectul de 

hotărîre a PRM 

„Pentru aprobarea 

Planului de acţiuni 

pe anii 2014-2015 

pentru 

implementarea 

Strategiei naţionale 

anticorupţie (2011-

2015)” 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie al 

Republicii 

Moldova 

Stabilirea acţiunilor, 

obiectivelor care presupun 

conjugarea eforturilor 

diplomatice, politice şi 

juridice, precum şi a 

iniţiativelor societăţii civile în 

lupta contra corupţiei şi 

fraudelor conexe 

Hotărîrea 

CEC nr. 

2248 din 05 

noiembrie 

2013
16

 

15. Proiectului de lege 

nr. 380 din 25 

septembrie 2013 

“Pentru 

modificarea 

Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 

1997” 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova şi 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Punerea în aplicare a 

Registrului de Stat al 

Alegătorilor începînd cu 01 

ianuarie 2014 

Hotărîrea 

CEC nr. 

2247 din 05 

noiembrie 

2013
17

 

16. Înaintarea 

propunerilor 

pentru modificarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr. 

1123 din 14 

Centrul 

Naţional 

pentru 

Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Ajustarea cadrului normativ 

secundar Legii nr. 133 din 8 

iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal 

Hotărîrea 

CEC nr. 

2249 din 5 

noiembrie 

2013
18

 

                                                 
15 Scrisoarea nr. CEC 8/2512 din 27 septembrie 2013    http://www.voteaza.md/documente/2013/de/septembrie/2512.pdf  
16 Hot. CEC nr. 2248 din 05.11.2013  http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7224&start=100&l= 
17 Hot. CEC nr. 2247 din 05.11.2013   http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7223&start=100&l=  
18 Hot. CEC nr. 2249 din 05.11.2013   http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7225&start=&l=      

http://www.voteaza.md/documente/2013/de/septembrie/2512.pdf
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7224&start=100&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7223&start=100&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7225&start=&l
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decembrie 2010, 

privind aprobarea 

cerinţelor faţă de 

asigurarea 

securităţii datelor 

cu caracter 

personal la 

prelucrarea 

acestora în cadrul 

sistemelor 

informaţionale de 

date cu caracter 

personal. 

Personal 

17. Proiectul de lege 

nr. 435 din 1 

noiembrie 2013 

„Pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 

1997” 

Un grup de 

deputaţi în 

Parlament 

Modificarea procedurii de 

instruire  a funcţionarilor 

electorali şi altor subiecţi 

implicaţi în procesul electoral, 

precum şi excluderea 

obligativităţii certificării 

acestora şi instruirea doar la 

cerere 

Hotărîrea 

CEC nr. 

2273 din 12 

noiembrie 

2013
19

 

18. Proiectul  HG “Cu 

privire la 

aprobarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

şi completarea 

unor acte 

legislative” 

Cancelaria de 

Stat 

Ajustarea unor norme din 

Legea nr. 64/1990 cu privire la 

Guvern, Legea nr. 436/ 2003 

privind Statutul-cadru al 

satului (comunei), oraşului 

(municipiului) şi Legea nr. 

436/ 2006 privind administraţia 

publică locală la prevederile 

legislaţiei în vigoare 

 

Hotărîrea  

CEC nr. 

2353 din 23 

decembrie 

2013 
20

 

19. Proiectului HG 

„Cu privire la 

aprobarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

şi completarea 

unor acte 

legislative” 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Armonizarea legislaţiei 

naţionale cu prevederile Legii 

nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 

cu privire la asigurarea 

egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi 

Hotărîrea 

CEC nr. 

2354 din 23 

decembrie 

2013
21

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Hot. CEC nr. 2273 din 12.11.2013   http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7250&start=&l=              
20 Hot.  CEC nr. 2353 din 23.12.2013  http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7331&y=2013&start=20&l=  
21 Hot. CEC nr. 2354 din 23 decembrie 2013  http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7332&y=2013&start=20&l= 

http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7331&y=2013&start=20&l
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=7332&y=2013&start=20&l
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Procese de judecată 

 Pe parcursul anului 2013 Comisia Electorală Centrală a fost atrasă în cîteva procese de 

judecată, contestîndu-se atît legalitatea hotărîrilor, cît şi acţiunile/inacţiunile acesteia. În context, 

trebuie menţionat că dezbaterile judiciare pe marginea a 3 cauze de judecată, iniţiate în anul 2011 şi 

2012, au continuat pe parcursul anului de raportare.  

     1. Cazul Lomachin Alexandru către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, CEC, CECEM 

Chişinău nr. 1, SRL „PRO Digital”, Compania „Teleradio-Moldova”, IM „EURO TV” şi postul de 

televiziune „TV7”, privind încălcarea de către radiodifuzori a principiului nediscriminării la 

organizarea dezbaterilor, libertăţii de exprimare şi repararea prejudiciului moral cauzat. Procesul a 

fost intentat în anul 2011 şi urmare a examinării în toate instanţele acesta a fost remis spre o nouă 

rejudecare la  Curtea de Apel Chişinău, ultima declinîndu-şi competenţa în favoarea Judecătoriei 

Centru.   

      2.  Litigiul intentat la cererea Lomachin Vladimir şi  Lomachin Antonina către Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului şi Comisia Electorală Centrală, din 2012. Conform cererii pîrîţii 

solicită anularea pct. 17 din hotărîrea CEC nr. 32 din 08.04.2011 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 

în mijloacele de informare în masă şi repararea prejudiciului moral. Prin încheierea Curţii de Apel, 

menţinută prin decizia CSJ din 5 iunie 2013 cerinţa faţă de CEC a fost scoasă de pe rol pe motivul 

nerespectării procedurii prealabile, iar cerinţa faţă de CCA a fost restituită spre judecare la 

Judecătoria Centru. 

     3. Cazul Lomachin Vladimir cătreCEC cu privire la contestarea refuzului de a elibera 

informaţia referitoare la rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate de grupul de iniţiativă 

pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ, informaţia privind conţinutul contractului 

încheiat cu ÎS CRIS Registru şi încasarea prejudiciului moral în sumă de 3000 lei. Procesul a început 

în 2012  iar la 02 mai 2013 Judecătoria Centru a adoptat hotărîrea privind  respingerea actiunii, 

menţinută prin decizia Curţii de Apel  din 12 septembrie 2013.  

 În anul 2013, au fost intentate împotriva Comisiei cîteva acţiuni noi, privind: 

- anularea hotărîrilor CEC, prin care s-au ridicat mandatele de consilier în legătură cu 

incompatibilitatea funcţiei. Cererile de chemare în judecată au fost depuse de persoanele cărora li s-a 

ridicat mandatul, în total 12 cereri;  

- anularea hotărîrii CEC nr. 1383 din 03.08.2012 cu privire la rezultatele verificării listelor de 

subscripţie prezentate de grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican 

legislativ;  

- înregistrarea grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului local pentru revocarea  

primarului general al municipiului Chişinău (CEC are calitatea de intervenient accesoriu, nefiindu-i 

înaintate careva cerinţe). 

În prezent, 2 dosare se află la etapa de examinare a fondului cauzei (un dosar fiind iniţiat din 

2011 - rejudecare, celălalt din 2013 - ridicarea mandatului). În ordine de apel - 1 dosar (revocarea 

primarului) şi 4 dosare în ordine de recurs. Se menţionează că în cazul dosarelor aflate în recurs, 

instanţa de fond a menţinut hotărîrile CEC. 

Cît priveşte dosarele finalizate (10) se menţionează că dintre acestea: pe 5 dosare s-au menţinut 

hotărîrile Comisiei, pe 2 dosare instanţa a dispus anularea integrală/anularea parţială a hotărîrilor 

Comisiei, iar pe 3 dosare procesul a încetat, deoarece Comisia şi-a abrogat hotărîrile contestate.  

 

Monitorizarea cazurilor de condamnare a primarilor/consilierilor locali  

În perioada de referinţă, la CEC au parvenit 4 sesizări din partea birourilor de probaţiune 

teritoriale cu referire la condamnarea aleşilor locali:  

1. Primarul satului Scăieni, r-l. Donduşeni, privat de dreptul de a ocupa funcţii în instituţiile 

publice pentru un termen de 1 an (sesizare expediată de Biroul de Probaţiune Donduşeni). 
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2. Un consilier din cadrul Consiliului sătesc Rotunda, privat de dreptul de a ocupa funcţii 

publice pentru un termen de 2 ani (sesizare din partea Biroului de Probaţiune Edineţ). 

3. Viceprimarul satului Peresecina, r-l. Orhei, privat de dreptul de a ocupa funcţii de 

răspundere în organele administraţiei publice locale şi centrale pentru un termen de 3 ani, expiră la 

15.04.2016 (sesizare expediată de Biroul de Probaţiune Orhei ). 

4. Un consilier din cadrul Consiliului raional Criuleni şi Consiliului comunal Hruşova, privat 

de dreptul de a ocupa funcţii de demnitate publică pentru un termen de un an, expiră la 20.05.2014 

(sesizare expediată de Biroul de Probaţiune Rîşcani, mun. Chişinău). 

 În rezultatul examinării demersurilor birourilor teritoriale de probaţiune, privind 

condamnarea aleşilor locali, constatăm următoarele: 

1. Potrivit Legii privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000, mandatul alesului local 

încetează în caz de intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia (art. 5 alin. (2) lit. d), alin. 

(4) lit. c), alin. (5) lit. c)). Conform Codului de procedură penală al RM, art. 7 alin. (42), prin 

sentinţă se înţelege  hotărîre prin care cauza penală se soluţionează în fond de instanţa de judecată. 

În majoritatea cazurilor, aleşii locali sînt condamnaţi de săvîrşirea unei cauze contravenţională, iar 

restricţia de ocupare a unei funcţii li se stabileşte prin hotărîre judecătorească privind soluţionarea 

cauzei contravenţionale. Hotărîrea judecătorească pe cauza contravenţională nu poate fi atribuită la 

categoria de sentinţă, deoarece nu are caracter penal, ci contravenţional. Din aceste considerente, 

acest fapt crează dificultăţi la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (5) lit. 

c) din Legea privind statutul alesului local. Corect ar fi ca alin. 5 din Legea anetrior menţionată să 

fie modificată în sensu de a înlocui termenul „sentinţa” prin termenul „hotărîre judecătorească”, care 

cuprinde toate tipurile de hotărîri, inclusiv sub aspect contravenţional şi penal. 

2. Un alt aspect se referă la calitatea de ocupare de către alesul local a funcţiei publice sau a 

funcţiei de demnitate publică. Potrivit Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor 

cu funcţii de demnitate publică, statutul de demnitar public din rîndul aleşilor locali îl au primarul 

general al municipiului Chişinău, primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte al raionului. La 

examinarea cauzei, judecătorii nu fac diferenţă între funcţie publică şi funcţie de demnitate publică. 

Astfel, la aplicarea unui consilier local a restricţiei de a ocupa pe o anumită perioadă de timp o 

funcţie de demnitate publică în APL ar însemna faptul că pe durata perioadei respective persoana nu 

poate să candideze la funcţia de primar, viceprimar, preşedinte/vicepreşedinte de raion, putînd totuşi 

să-şi exercite în continuare funcţia de consilier.  

3. O problemă întîlnită în majoritatea cazurilor de condamnare este că potrivit Legii privind 

statutul alesului local şi Legii privind administraţia publică locală, în unele situaţii, de întreprinderea 

măsurilor în cazurile de condamnare a aleşilor locali sînt răspunzătoare autorităţile administraţiei 

publice locale şi oficiile teritoriale ale Cancelariei de stat. Însă, în toate cazurile, acestea ignoră 

executarea hotărîrilor, iar birourile de probaţiune nu delimitează competenţa CEC pe marginea 

acestor cazuri, ca, la fel,  în toate cazurile să transmită în adresa Comisiei demersurile de ridicare a 

mandatului alesului local. Subliniem şi faptul că persoanele responsabile din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale nu cunosc prevederile legii astfel ca să procedeze în ordine strictă cu 

litera legii, deoarece fără a efectua o examinare minuţioasă a hotărîrii, ridică mandatul alesului local 

fără a fi cazul.  
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III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE NOI 

 

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.   

Alegeri locale noi au fost stabilite în 6 localităţi, dintre care în 5 localităţi pentru alegerea 

primarilor, iar într-o localitate a consiliului local, după cum urmează: 

 

Alegerea primarilor 

 

Alegerea consiliului local 

Nr. 

d/o 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Temeiul Unitatea administrativ- 

teritorială 

Temeiul 

1. com. Chetrosu, r-l Anenii 

Noi 

Deces  1. com. Mincenii de Jos, 

r-l Rezina 

Dizolvare de 

drept a consiliului  

2. com. Manta, r-l Cahul Deces    

3. com. Ucrainca, r-l Căuşeni Demisie  

4. s. Visoca, r-l Soroca Demisie  

5. s. Olişcani, r-l Şoldăneşti Deces  

 

În vederea bunei organizări a acestora, Comisia 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 CEC şi 

ale altor subiecţi electorali ce urmau a fi realizate în perioada electorală, cu respectarea cadrului 

normativ şi termenelor stabilite de legislaţie. 

Notă: Informaţia detaliată privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor a fost plasată pe 

pagina web oficială a CEC, la rubrica „Alegeri locale noi”.
22

 

 

Circumscripţiile electorale şi organele electorale inferioare 

Prin hotărîrile CEC nr. 1863 din 2 aprilie şi nr. 2168 din 24 septembrie 2013, 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 din 

raionul Rezina şi Ucrainca nr. 25 din raionul Căuşeni avînd în componenţa lor cîte 7 membri. 

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. Toţi participanţii la instruire au fost evaluaţi şi li s-

a acordat certificat de funcţionar electoral. 

                                                 
22 http://cec.md/files/1963_raport_aln,_mai_%C5%9Fi_noiembrie_2013.pdf  

http://cec.md/files/1963_raport_aln,_mai_%C5%9Fi_noiembrie_2013.pdf
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Pentru organizarea şi desfăşurarea scrutinelor au fost constituite, cu 25 de zile înainte de ziua 

alegerilor, 16 organe electorale inferioare (OEI), din 101 persoane angajate (87 – femei şi 14 – 

bărbaţi): 

 

 

Denumirea 

OEI 

Nr. de 

OEI 

Nr. de membri 

Consiliul electoral de 

circumscripţie  

6 50 

Biroul electoral al secţiei de 

votare 

10 51 

Total  16 101 

 

Notă: 3 consilii electorale de circumscripţie (Visoca nr. 33, Olişcani nr. 13 şi Ucrainca nr. 

25) au îndeplinit şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare. 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.                 

 

Desemnarea şi înregistrarea candidaţilor la funcţiile de primar şi de consilier 

În campania electorală pentru alegerile locale noi din 19 mai şi 10 noiembrie 2013 au 

participat concurenţi desemnaţi de 8 partide politice şi 4 candidaţi independenţi.  

 

Nr. 

d/o 
Concurentul electoral 

Nr. de candidaţi 

19 mai 

2013  

(turul I)       

2 iunie 

2013 

(turul II) 

10 

noiembrie 

2013  

(turul I)        

24 

noiembrie 

2013 

 (turul II) 

 

B 

 

F 

1. Partidul Democrat din 

Moldova 

5 3 1  4 2 

2. Partidul Liberal 

Democrat din Moldova 

4 2 1 1 2 3 

3. Partidul Comuniştilor 

din Republica Moldova 

4  1 1 4 1 

4. Partidul Liberal 3    3 0 

5. Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Moldova 

4    2 2 

6. Partidul Acţiunea 

Democratică 

3    2 1 

7. Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din 

Republica Moldova” 

1    1 0 

8. Partidul Politic Partidul 

„RENAŞTERE” 

1    1 0 
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9. Candidat independent 4 1   4 0 

 TOTAL:         29 6 3 2 23 9 

 

        La scrutinele din mai şi noiembrie 2013 în cursa electorală la funcţia de primar consiliile 

electorale de circumscripţie de nivelul întîi au înregistrat în total 32 concurenţi electorali, dintre care 

9 femei şi 23 bărbaţi. Fiecare concurent electoral şi-a desemnat în organele electorale cîte un 

reprezentant cu drept de vot consultativ şi o persoană de încredere.   

         Pentru alegerea consilierilor în Consiliul comunal Mincenii de Jos din 19 mai 2013 şi-au 

înaintat candidaţi 6 partide politice, pe listele de partid candidaţii fiind repartizaţi pe sexe după cum 

e arătat în tabelul de mai jos. Tot în acest tabel este prezentată repartiţia pe sexe a celor aleşi:  

 

Nr.  
d/o 

Formaţiunea politică  Candidaţi 

înregistraţi 
Bărbaţi Femei Consilieri 

aleşi 
Bărbaţi Femei 

1. Partidul Democrat din 

Moldova 

14 8 6 5 5 0 

2. Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova 

15 5 10 1 0 1 

3. Partidul Liberal 5 3 2 0 0 0 

4. Partidul Politic ,, Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova” 

5 3 2 0 0 0 

5. Partidul Politic Partidul 

“RENAŞTERE” 

10 5 5 0 0 0 

6. Partidul Liberal Democrat 

din Moldova 

11 4 7 3 2 1 

7. Total 60 28 32 9 7 2 

 

Date statistice privind apartenenţa de gen – primari  

Tabelul de mai jos prezintă repartiţia pe sexe şi apartenenţă politică a primarilor conform 

situaţiei după ultimele alegeri locale noi din noiembrie 2013: 

 

Concurentul 

electoral 

Primari 

aleşi 

2011 

Total, 

după 

ALN 

2012 

Total 

după  
ALN 
2013 

Bărbaţi Femei 
Diferenţa faţă de 

2011 

 PLDM 286 284 284 233 51 - 2 (-3 B şi -1F+2B) 

 PDM 220 224 225 184 40 +5 (-2B; +1F şi +6B 

 

PCRM 203 202 

2

0

2 

1

5

6 

4

6 - 1 (-1B) 

 PL 97 95 94 81 14 -3 ( -2B şi -1F) 

 Alţii 92 93 93 79 14 +2 (+2B, candid. ind.) 

 TOTAL 898 898 898 733 165 + 1 B; -1 F 

 % 100% 

 

 81,63% 18,37% -0,12% F 
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Situaţia sub aspectul de gen pe funcţia de primar în dinamică, anii 2011-2013:  

 

Primari Total Bărbaţi Femei % F 
 După alegerile noi 2011 898 732 166 

  încetare mandat 2 2 0 

  noi aleşi 2 2 0 

  2011 898 732 166 18,49% 0% 

      După alegerile noi 2012 898 732 166 18,49% 

 încetare mandat 6 4 2 33,33% 

 noi aleşi 6 5 1 16,66% 

 

      2012 898 733 165 18,37% -0,12% 

După alegerile noi 2013 898 733 165 18,37% 

 încetare mandat 5 5 0 - 

 noi aleşi 5 5 0 - 

 

      2013 898 733 165 18,37% -0,12% 

 

După alegerile locale noi din 2013, situaţia a rămas practic aceeaşi ca şi după alegerile locale 

generale din 2011: din 898 primari, 733 sînt bărbaţi, 165 – femei, acestea constituind 18,37% din 

numărul total de primari. Diferenţa este nesemnificativă, dacă după 2011 mandatul de primar a fost 

obţinut de 166 femei, în 2013 numărul acestora a scăzut cu o persoană, constituind 165 persoane de 

sex feminin, în expresie procentuală scăderea este de 0,12%. Acest raport de reprezentare a sexelor 

pe funcţia de primar (care este o funcţie înaltă în societate), reflectă o dinamică statică sub acest 

aspect, denotă perpetuarea inegalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Deşi egalitatea cetăţenilor fără 

deosebire de sex este de mult stabilită de lege, statistica referitoare la primari relevă substanţiale 

diferenţe între normele legale şi punerea lor în practică, evident cu luarea în calcul a tradiţiilor 

culturale.  

 Modelele documentelor electorale 

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi, au fost ajustate, perfectate şi transmise 

organelor electorale din teritoriu, în cadrul seminarelor pentru instruirea persoanelor desemnate în 

componenţa organelor electorale inferioare, materiale şi modele ale documentelor 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 predare-recepţionare. 

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 2013 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. 
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Rezultatele alegerilor locale noi 

   În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale noi din 

mai şi noiembrie 2013, întocmite de organele electorale de nivelul întîi, Comisia Electorală Centrală 

a constatat că în primul tur de scrutin în listele electorale de bază şi cele suplimentare au fost incluşi 

12049 alegători, iar la votare au participat 6745 alegători, la turul al doilea de scrutin în listele 

electorale de bază şi cele suplimentare au fost incluşi 9278 alegători, dintre aceştia au participat la 

votare 5048 alegători. Prin urmare, rata participării la votare în cele 6 localităţi a fost de 55,98 la 

sută în primul tur şi 54,40 la sută în turul al doilea. 

În urma celor două tururi de scrutin au fost aleşi 5 primari (ai comunelor Chetrosu din 

raionul Anenii Noi, Manta din raionul Cahul, Ucrainca din raionul Căuşeni; ai satelor Visoca din 

raionul Soroca, Olişcani din raionul Şoldăneşti) şi 9 consilieri în Consiliul comunal Mincenii de Jos, 

raionul Rezina. 

Notă: Datele privind totalizarea rezultatelor alegerilor locale noi desfăşurate în anul 2013 

sînt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

Prin hotărîrile instanţelor de judecată, s-a confirmat legalitatea alegerilor locale noi, fiind 

validate mandatele primarilor aleşi. 

            În urma alegerilor din 19 mai 2013 în comuna Mincenii de Jos au fost aleşi nouă consilieri, 

mandatele fiind distribuite concurenţilor cîştigători în felul următor: Partidul Democrat din Moldova 

- 5 mandate, Partidul Liberal Democrat din Moldova - 3 mandate şi Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova – 1 mandat. 

 
Acreditarea observatorilor 

Pentru alegerile locale noi din 19 mai 2013, au fost acreditate, în calitate de experţi electorali 

internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan două persoane 

(Kuandyk Turgankulov şi Kanat Arsakbayev), observatori naţionali din partea Asociaţiei obşteşti 

„Promo-LEX”, precum şi 3 persoane din partea Institutului Internaţional de monitorizare a 

dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor 

statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente. Pentru referendumul de revocare a 

primarului comunei Lebedenco din raionul Cahul, din data de 7 iulie 2013, şi pentru alegerile locale 

noi ale primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni, din data de 10 noiembrie 2013, au fost 

acreditaţi observatori doar din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”. 

 

Examinarea  contestaţiilor depuse în perioada electorală 

Pe parcursul organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi din 19 mai 2013, la Comisia 

Electorală Centrală au parvenit 8 contestaţii din partea concurenţilor electorali şi organizaţiilor 

teritoriale ale partidelor politice.  

În 2 cazuri au fost contestate hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie în partea ce ţine 

de neînregistrarea simbolului electoral al PCRM format din seceră, ciocan şi o carte deschisă. În 

acest sens, a fost elaborat un proiect de hotărîre fiind inclus pe ordinea de zi a 4 şedinţe CEC, însă  

nu a întrunit majoritatea voturilor, fapt despre care PCRM a fost înştiinţat prin scrisoare. 

O contestaţie a fost restituită pe motivul nerespectării procedurii, aceasta fiind depusă de o 

persoană neîmputernicită, contrar prevederilor art. 66 alin. (4) din Codul electoral. 

Un caz se referă la totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor, contestaţia fiind 

remisă după competenţă Judecătoriei Rezina pentru a fi soluţionată concomitent cu confirmarea 

legalităţii alegerilor. 

O contestaţie, împreună cu materialele conexe, a fost remisă, printr-o hotărîre CEC spre 

examinare conform competenţei consiliului electoral de circumscripţie. Autorul a contestat acţiunile 
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concurenţilor electorali şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în partea ce ţine de agitaţia 

electorală
23

.  

Pe marginea a 3 contestaţii depuse de un candidat electoral, a fost dat răspuns de restituire a 

contestaţiilor pe motivul nerespectării prevederilor art. 65 alin. (2) din Codul electoral.  

 

IV. INIŢIATIVE DE DESFĂŞURARE A REFERENDUMURILOR LOCALE. 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI LOCAL 

 

           În anul 2013, au fost depuse patru cereri pentru iniţierea referendumului local de revocare a 

primarului: 

- comunei Cealîc, raionul Taraclia,  

- comunei Lebedenco, raionul Cahul,  

- comunei Cneazevca, raionul Leova, 

- oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi.  

 În trei cazuri iniţiativa a aparţinut cetăţenilor localităţilor respective, iar iniţiativa de revocare a 

primarului comunei Lebedenco a fost a consiliului local.  

 Grupurile de iniţiativă pentru iniţierea referendumurilor locale de revocare a primarilor 

comunelor Cealîc din raionul Taraclia şi Cneazevca din raionul Leova nu au prezentat la CEC 

deciziile privind desfăşurarea referendumului local sau refuzul de a-l efectua. Cazul privind 

revocarea primarului comunei Cealîc, raionul Taraclia se află pe rol în instanţa de judecată a 

raionului Taraclia. 

           La Comisia Electorală Centrală, conform procedurii legale de iniţiere a referendumului local, 

doar Consiliul comunal Lebedenco şi grupul de iniţiativă al cetăţenilor din oraşul Anenii Noi şi-au 

depus documentele, în aceste două localităţi fiind organizate referendumurile locale de revocare a 

primarilor. 

      În vederea respectării prevederilor legale, a fost întocmit Programul calendaristic şi asigurată 

realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral, în conformitate cu termenele stabilite. De 

asemenea, au fost ajustate toate modelele documentelor utilizate la referendumurile respective.  

      În baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală 

Centrală, prin hotărîrile nr. 2079 din 23 iulie 2013 şi nr. 2379 din 14 ianuarie 2014, a declarat aceste 

două referendumuri nevalabile.  

     Tabelul de mai jos prezintă informaţii detaliate privind referendumurile locale desfăşurate în 

2013: 

 

 

Nr.

d/o 

 

R-nul 

 

Localitatea 

Data 

desfăşurării 

ref. 

 

Problema 

supusă ref. 

Rata de 

particip

are 

Valabil / 

Nevalabil 

 

Rezultate 

1.  Cahul Comuna 

Lebedenco 

7. 07.2013 Revocarea dnei 

Pinti Tatiana 

din funcţia de 

primar 

25,53% Nevalabil Pentru - 454 

Contra - 58 

2.  Anenii 

Noi 

Oraşul 

Anenii Noi 

29.12. 2013 Revocarea dlui 

Cheibaş Mihail 

din funcţia 

primarului 

14,5% Nevalabil Pentru - 1271 

Contra - 253 

 

                                                 
23Hotărîrea  CEC nr. 1965 din 08 mai 2013   http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6938&start=&l=  

http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6938&start=&l
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         V. ATRIBUIREA MANDATELOR DE CONSILIER ÎN CONSILIILE RAIONALE, 

ORĂŞENEŞTI (MUNICIPALE) ŞI SĂTEŞTI (COMUNALE) 

 

Din numărul total de 732 de hotărîri adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada 

raportată, 616 (84%) dintre ele au vizat procedura de atribuire şi ridicare a mandatelor de consilier. 

Prin aceste 616 hotărîri s-au atribuit 712 mandate de consilier local în consiliile de nivelurile 

întîi şi al doilea. Tabelul de mai jos prezintă această statistică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeiurile de încetare înainte de termen a mandatelor aleşilor locali sînt prezentate în tabelul ce 

urmează: 

 

Temeiul 

 

Nr. de 

mandate 

 

Absenţa fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale 

consiliului 

 

122 

Incompatibilitatea funcţiei 289 

Demisia consilierului 241 

Decesul consilierului 61 

Intrarea în vigoare a sentinţei prin care se interzice de a ocupa 

funcţii publice 

1 

Total  714 

 

Notă: Informaţia privind numărul de mandate încetate conform apartenenţei politice este 

prezentată în Anexa nr. 2. 

În 23 cazuri mandatul a fost atribuit în urma restabilirii şirului descrescător.  

Au fost înregistrate 236 cazuri de refuzare a mandatului de consilier de către candidaţii supleanţi, 

invocîndu-se diverse motive (boală, schimbarea locului de trai, aflarea îndelungată peste hotarele 

ţării). 

Statistica privind raportul de gen arată că, din cele 714 cazuri de ridicare a mandatului de 

consilier, 464 au vizat consilieri bărbaţi şi 250 femei. Cît priveşte cele 712 mandate atribuite, 456 au 

revenit bărbaţilor şi 256 femeilor.  

 Total B F 

Femei 

consilieri din 

numărul total 

(în %) 

    

Ridicare mandat  714 464 250 30,02 %    

Atribuire mandat  712 456 256 35,9 %    

Consilii locale Mandate ridicate Mandate atribuite 

 

municipale 12 12 

raionale 92 90 

orăşeneşti 59 59 

săteşti/comunale 551 551 

Total 714 712 



 

19 

 

  Notă: În cazul a 10 consilieri, cărora le-a fost ridicat mandatul, au fost adoptate hotărîri de 

abrogare a actelor CEC, acestor consilieri fiindu-le restabilită calitatea de ales local şi, respectiv, au 

fost restabiliţi la poziţiile anterioare candidaţii supleanţi cărora le fuseseră atribuit mandatul. 

Erori la iniţierea procedurii de ridicare şi atribuire a mandatelor aleşilor locali 

Conform ultimelor modificări ale legislaţiei în vigoare, procedura de ridicare şi atribuire a 

mandatelor aleşilor locali a fost revizuită, Comisiei Electorale Centrale fiindu-i atribuite noi 

competenţe în acest sens. După cum s-a menţionat mai sus, procedura respectivă a fost detaliată prin 

hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

Noile reglementări au fost în măsură să înlăture, în mare parte, carenţele existente în partea ce 

ţine de iniţierea procedurii de ridicare a mandatului alesului local, anterior fiind înregistrate 

frecvente cazuri de tergiversare a adoptării şi/sau transmiterii de către consiliile locale a deciziilor 

privind ridicarea mandatelor de consilier local, în special în cazul confirmării stării de 

incompatibilitate. 

Odată cu transferarea către Comisia Electorală Centrală a competenţei de ridicare a mandatului 

consilierului local în caz de incompatibilitate şi demisie, inclusiv de declarare a vacanţei mandatului 

în caz de deces al consilierului, se remarcă o îmbunătăţire a situaţiei faţă de anii precedenţi, descrise 

în rapoartele de activitate ale CEC pe anii trecuţi. 

În urma analizei de ansamblu a sesizărilor, demersurilor înaintate de persoanele interesate 

privind incompatibilităţile consilierilor locali, precum şi a deciziilor consiliilor locale privind 

ridicarea mandatelor aleşilor locali în temeiul art.5 alin. (2) lit. a), b) şi d), alin. (3) din Legea nr. 

768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, se constată că majoritatea deciziilor au 

fost întocmite cu respectarea rigorilor cadrului normativ existent. 

Totuşi, continuă să parvină decizii ale consiliilor locale şi documente întocmite în vederea 

ridicării sau atribuirii mandatului de consilier cu încălcarea prevederilor Codului electoral, Legii nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier. Neconformităţile sînt grupate în felul următor: 

 

1. Depăşirea competenţei de către consiliul local prin adoptarea deciziei de ridicare sau 

declarare a vacanţei mandatului de consilier în cazurile în care această atribuţie revine, de drept, 

Comisiei Electorale Centrale 

Potrivit modificărilor operate prin Legea nr. 44 din 22.03.2013, de competenţa consiliilor locale 

ţine ridicarea mandatului consilierului doar în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), b) şi d), 

alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit. 

a), c) şi e) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, şi anume în 

caz de: 

- absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului;  

- încălcare de către consilier a Constituţiei, a altor legi ori interese a colectivităţii locale, precum 

şi participare la acţiunile unor organe anticonstituţionale, fapt confirmat prin hotărîrea definitivă a 

instanţei de judecată, 

- intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a consilierului.  

Cu toate acestea, la CEC parvin decizii ale consiliilor locale prin care se ridică sau se declară 

vacant mandatul de consilier în cazurile în care această competenţă revine deja Comisiei, adică 

pentru temeiurile de incompatibilitate a funcţiei, demisie sau deces al consilierului. În afară de 

aceasta, în clauza de adoptare a unor decizii se indică eronat sau alte prevederi legale, sau norme 

abrogate.  
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Ca exemplu de depăşire a competenţei de către consiliile locale, sau de însuşire a atribuţiilor ce 

aparţin de drept Comisiei Electorale Centrale, sînt date deciziile: 

a) privind ridicarea mandatului în legătură cu demisia consilierului, emise de: 

            Consiliul sătesc Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni; 

            Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova;   

            Consiliul orăşenesc Rîşcani, raionul Rîşcani; 

b) privind ridicarea mandatului pe motiv de incompatibilitate – decizia Consiliului comunal 

Grinăuţi, raionul Rîşcani; 

c) privind declararea vacanţei mandatului în legătură cu decesul consilierului, emise de: 

            Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi, raionul Briceni; 

            Consiliul sătesc Codrul Nou, raionul Teleneşti. 

                                                     

2. Încălcarea termenului legal de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate din 

momentul apariţiei acesteia 

În urma modificărilor operate la Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local (MO75-81/12.04.13 art.239), art. 8 a fost completat cu un nou alineat, (2
1
), potrivit 

căruia Comisiei Electorale Centrale i s-a atribuit competenţa de a decide asupra ridicării mandatului 

de consilier, la cererea persoanelor interesate, în cazul în care consilierul nu respectă prevederile 

privind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit. Lista exhaustivă a persoanelor cu drept de 

sesizare a Comisiei privind starea de incompatibilitate este stabilită prin Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 

23 aprilie 2013, şi include: 

- oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;  

- primarul localităţii respective; 

- preşedintele raionului;  

- secretarul consiliului local;  

- oricare consilier din cadrul consiliului respectiv. 

În urma examinării sesizărilor înaintate de subiecţii sus-indicaţi, constatăm, cu regret, că aleşii 

locali admit încălcarea prevederilor art. 7 şi 8 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, neconformîndu-se cerinţelor legale privind înlăturarea stării de 

incompatibilitate în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia. Astfel, pe parcursul perioadei de 

raportare, la sesizarea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală a examinat şi constatat 

mai multe cazuri în care erau exercitate simultan mandatul de consilier şi obligaţiile unei funcţii 

incompatibile cu mandatul de ales local. Drept exemplu se remarcă următoarele cazuri: 

a) în Consiliul raional Ungheni, un consilier independent a deţinut funcţia incompatibilă cu 

mandatul de consilier din data de 6 decembrie 2012, iar Comisia a fost sesizată abia la data de 22 

aprilie 2012;  

b) în Consiliul raional Cahul, un consilier, de la data de 15 mai 2013 pînă la 11 aprilie 2013, s-a 

aflat în stare de incompatibilitate conform art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 

2000 privind statutul alesului local, conform căreia mandatul alesului local este incompatibil cu 

calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate 

autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale); 

c) în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia, un consilier a ocupat funcţia de director al Î.M. 

„Gospodăria Comunală din satul Ţarigrad, raionul Drochia” de la data de 20.03.2013. Ca urmare a 

nerespectării de către consilier a termenului de înlăturare a stării de incompatibilitate prevăzută la 

art. 8 alin. (1) al Legii nr. 768--XIV din 2 februarie 2000 privind statul alesului local, secretarul a 

sesizat Comisia la data de 10 iulie 2013. 
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3. Tergiversarea transmiterii deciziei consiliului local cu privire la ridicarea mandatului de 

consilier şi/sau a altor documente necesare pentru iniţierea procedurii de ridicare şi/sau atribuire a 

mandatului candidatului supleant 

În pofida faptului că odată cu adoptarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 aprilie 2013, au fost 

stabilite expres termenele în care secretarii consiliilor locale urmează să transmită Comisiei 

documentele aferente demarării procedurii de ridicare şi/sau atribuire a mandatului de consilier, se 

atestă cazuri în care se tergiversează nejustificat executarea prescripţiilor legale. Astfel, setul de 

documente privind vacanţa mandatului de consilier se transmite Comisiei Electorale Centrale peste 

2-6 luni, şi nu în termen de 10 zile calendaristice, aşa cum prevede pct. 30 din Regulamentul numit. 

De asemenea, se înregistrează situaţii în care cererea de demisie a consilierului sau informaţia 

asupra cazului de deces, precum şi declaraţia de consimţămînt sau refuz a candidatului supleant, se 

transmite spre examinare Comisiei cu depăşirea termenului legal de 15 zile calendaristice. 

În situaţiile descrise, Comisia a luat atitudine şi a atenţionat, în 19 cazuri, secretarii consiliilor 

locale asupra necesităţii respectării termenelor stabilite de cadrul normativ în vigoare.  

4. Lipsa în setul de documente a actelor confirmative sau întocmirea neconformă a actelor ce 

se anexează la scrisoarea în vederea iniţierii procedurii de atribuire a mandatului de consilier  

4.1. În perioada de referinţă la CEC au parvenit 54 sesizări privind starea de incompatibilitate, 

dintre care 16 sesizări nu au fost însoţite de acte confirmative. Pentru soluţionarea acestor situaţii au 

fost întreprinse acţiuni, precum: 

- solicitarea prezentării suplimentare a actelor confirmative (de la grupul de consilieri care au 

sesizat CEC privind starea de incompatibilitate în care se aflau unii consilieri în Consiliul comunal 

Mileştii Mici din raionul Ialoveni, de la Oficiul teritorial Orhei asupra stării de incompatibilitate a 

unui consilier în Consiliul comunal Donici din raionul Orhei şi asupra stării de incompatibilitate a 

unui consilier din Consiliul comunal Ghetlova din raionul Orhei); 

- informarea Cancelariei de Stat, cu solicitarea privind întreprinderea măsurilor de rigoare 

asupra cazurilor de prezentare a materialelor neconforme (cazurile de incompatibilitate din Consiliul 

sătesc Budăi, raionul Teleneşti, Consiliul sătesc Căzăneşti, raionul Teleneşti, Consiliul raional 

Teleneşti, cu informarea asupra solicitărilor a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat).  

Din cele 54 sesizări, 49 nu erau însoţite de declaraţii de consimţămînt. În cele mai multe dintre 

cazuri, acestea au fost solicitate suplimentar, prin intermediul secretarilor consiliilor locale, fapt care 

a tergiversat considerabil examinarea acestora. În unele dintre cazuri, secretarii au refuzat să 

conlucreze cu Comisia Electorală Centrală, şi în consecinţă, în 4 cazuri (Consiliul comunal 

Cazangic, raionul Leova; Consiliul raional Teleneşti; Consiliul sătesc Izvoare, raionul Făleşti; 

Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei) s-a adoptat doar hotărîrea de ridicare a mandatului de 

consilier. 

4.2. Se constată 32 cazuri în care setul de documente remis Comisiei este incomplet, fiind 

încălcate cerinţele de la pct. 29 din Regulamentul menţionat mai sus, şi doar după solicitări repetate 

secretarii consiliilor locale au prezentat documentele lipsă (spre exemplu, Consiliul sătesc Zîrneşti şi 

Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul; Consiliul sătesc Pleşeni, raionul Cantemir; Consiliul 

sătesc Chetrosu, raionul Drochia; Consiliul orăşenesc Nisporeni, raionul Nisporeni; Consiliul 

sătesc Pecişte, raionul Rezina; Consiliul sătesc Alexăndreni, raionul Sîngerei; Consiliul orăşenesc 

Soroca, raionul Soroca; Consiliul comunal Alexeevca, raionul Ungheni). 

a. În multe dintre cazuri consiliile locale adoptă decizii de ridicare a mandatului de consilier, în 

clauza de adoptare a cărora temeiul legal pentru ridicarea mandatului este indicat eronat. Aceste 
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decizii sînt adoptate cu încălcarea normelor de tehnică legislativă, precum şi limbajului şi stilului 

actului administrativ, aşa cum prevede art. 6 şi 7 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (în 

unele cazuri, contrar competenţei, se ia act de cererea de demisie a alesului local sau se ridică 

mandatul fără a declara mandatul vacant etc.).  

b. Se atestă cazuri cînd consiliile locale îşi întocmesc deciziile de ridicare a mandatului alesului 

local sau scrisorile de însoţire a setului de documente necesare atribuirii mandatului de consilier, 

într-o altă limbă decît cea de stat şi le transmit Comisiei fără a fi traduse în limba română. În 

legătură cu aceasta, Comisia Electorală Centrală a restituit materialele care nu au fost 

întocmite/traduse în limba de stat pentru a fi perfectate conform art. 10 din Legea nr. 3465-XI din 1 

septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti (de ex., 

Consiliul orăşenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca, în total 8 cazuri). 

 

Măsuri întreprinse 

Pentru a face să fie respectate de către consiliile locale cerinţele legale ce ţin de întocmirea 

documentelor în vederea ridicării şi atribuirii mandatului de consilier, CEC le-a restituit 

documentele întocmite neconform. Totodată, secretarilor consiliilor raionale, orăşeneşti 

(municipale), de sector şi săteşti (comunale) le-au fost amintite regulile de perfectare a setului de 

documente, conform cerinţelor descrise de Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 

23 aprilie 2013.  

Astfel, în 37 cazuri setul de documente a fost restituit integral. De asemenea, în 32 cazuri s-a 

solicitat reexaminarea materialelor şi întocmirea acestora conform prevederilor legale (să fie 

completat setul de documente, autentificate declaraţiile de consimţămînt, cele de refuz şi cererile de 

demisie).    

Concluzii şi recomandări 

Drept urmare celor analizate mai sus, se impune necesitatea întreprinderii următoarelor măsuri: 

 

1. Emiterea unei circulare prin care autorităţile administraţiei publice locale să fie informate: 

a) asupra modificărilor operate în: 

- Codul electoral, şi anume despre completarea art. 22 cu literele u) şi v), care stabilesc 

ridicarea mandatului de consilier de către CEC în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de 

demisie (la cerere) şi, respectiv, declararea vacanţei mandatului de consilier în caz de deces;  

- Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (art. 24);  

- Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (art. 5, 7 şi 8); 

b) asupra procedurii noi stabilite de Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare 

a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 

2013.  

2. Atenţionarea consiliilor locale asupra interdicţiei: 

a) de a adopta decizii privind ridicarea mandatului de consilier contrar competenţei atribuite, 

consiliul avînd dreptul de a decide ridicarea mandatului doar în cazurile prevăzute de art. 5 alin. (2) 

lit. a), b) şi d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local; 

b) de a decide, contrar competenţei, atribuirea mandatului de consilier, dat fiind faptul că 

această prerogativă aparţine exclusiv Comisiei Electorale Centrale; 

c) de a adopta decizii cu votul candidaţilor supleanţi şi al celor care nu şi-au înlăturat starea de 

incompatibilitate în termenul prevăzut de legislaţie, sub sancţiunea declarării nule a acestor decizii. 
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3. Atenţionarea secretarilor consiliilor locale asupra necesităţii respectării termenelor privind 

transmiterea deciziilor consiliilor locale de ridicare a mandatelor de consilier, precum şi a actelor 

aferente procedurii de ridicare şi/sau atribuire a mandatelor aleşilor locali, conform  prevederilor 

art.24 şi 39 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, pct. 20, 23 şi 

30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

4. Persoanele cu drept de sesizare a Comisiei Electorale Centrale asupra incompatibilităţilor 

confierilor locali, în special secretarii consiliilor locale, vor fi informaţi despre necesitatea expedierii 

către Comisie a întregului set de documente aferent procedurii de ridicare şi/sau atribuire a 

mandatului de consilier, inclusiv a actelor ce confirmă starea de incompatibilitate, precum şi 

declaraţiile candidaţilor supleanţi privind consimţămîntul/refuzul acestora de a activa în calitate de 

consilier, autentificate în modul potrivit. 

 

Date statistice privind apartenenţa de gen – consilieri   

Statistica situaţiei sub aspectul de gen arată că din cele 714 cazuri de încetare a mandatului de 

consilier, 463 vizează bărbaţi şi 251 – femei, iar cele 712 mandate atribuite au revenit unui număr de 

456 bărbaţi şi 256 femei.  

La moment, din numărul total de 11 748 de consilieri în consiliile locale de nivelurile I şi II, 

3394 (28,89%) sunt femei, iar 8354 (71,11%) – bărbaţi. Astfel, comparînd datele cu situaţia de după 

alegerile locale generale din 2011, numărul de mandate deţinute de femei a crescut cu 155 (+1,32%): 
 

Modificări după alegerile locale generale din 2011 

 

Anul 
Nr. de 

hotărîri 

Ridicare mandat Atribuire mandat 

Total B F Total B F 

2011 698 1024 830 194 1024 700 324 

2012 569 591 401 190 591 381 210 

2013 608 714 463 251 712 456 256 
 

 

Respectiv, raportul de gen a evoluat astfel: 
 

Consilieri Total  Bărbaţi Femei % B % F 

După alegerile locale 

generale din 2011 11750 8511 3239 72.43% 27.57% 

Către finele a. 2011 11750 8381 3369 71.33% 28.67% 

Către 

finele a. 

2012 11750 8361 3389 71.16% 28.84% 

Către finele a. 2013 11748 8354 3394 71.11% 28.89% 

Diferenţa  
(faţă de situaţia de după 

alegerile locale generale) 

 

-157 +155 -1.32% +1.32% 

 

Examinarea  cererilor prealabile privind anularea hotărîrilor CEC de atribuire a mandatelor 

de consilier  

După 12 aprilie 2013, fiindu-i delegată competenţa de ridicare a mandatelor de consilier, 

Comisia a adoptat hotărîri prin care a ridicat mandatul consilierilor în caz de incompatibilitate a 

funcţiei şi în caz de demisie (la cerere). În perioada iunie-decembrie 2013, la CEC au parvenit 17 
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cereri prealabile cu solicitarea de a anula hotărîrile de ridicare a mandatelor. Cele 17 cereri au fost 

soluţionate în felul următor: 

1. În 3 cazuri s-a dat răspuns prin scrisoare, însă depunătorii au înaintat ulterior cereri în 

instanţă asupra cărora instanţa a decis: 1) o hotărîre a CEC a fost menţinută; 2) o altă hotărîre a CEC 

a fost parţial abrogată şi 3) un caz  se află pe rol în ordine de recurs;  

2. Asupra a 4 cereri Comisia a adoptat hotărîri privind respingerea acestora ca fiind 

neîntemeiate, dintre acestea 2 hotărîri au fost contestate în judecată (1 caz – instanţa a decis 

menţinerea hotărîrii CEC,  1 caz – în proces de examinare);   

3. În cazul a 10 cereri, Comisia le-a considerat întemeiate şi a adoptat hotărîri privind 

admiterea cererilor cu abrogarea hotărîrilor emise anterior.  

 

Aplicaţia „Rotaţia” 

Blocul de funcţii (modulul) “Rotaţia” este parte componentă a SIAS “Alegeri”. În vederea 

asigurării, în format electronic, a evidenţei funcţiilor elective (deputaţi, primari, consilieri), precum 

şi a candidaţilor supleanţi a fost creată aplicaţia web “Rotaţia”. De asemenea aplicaţia „Rotaţia” 

asigură existenţa unei baze de date unice centralizate privitoare la componenţa consiliilor locale de 

nivelurile I şi II din Republica Moldova. 

Aplicaţia cuprinde 2 funcţii de bază:  

- evidenţa persoanelor eliberate din funcţiile elective. În cazul eliberării persoanei din 

funcţia electivă (demisie, eliberare, deces, condamnare etc.), în aplicaţie se înregistrează 

acest fapt, indicîndu-se cauza şi data eliberării; 

- evidenţa persoanelor care pot ocupa funcţia electivă vacantă. În cazul dat în aplicaţie se 

înregistrează funcţiile elective vacante, care sînt ocupate fie conform listelor candidaţilor 

supleanţi şi şirului descrescător, fie conform rezultatelor alegerilor noi. 

 

Pentru efectuarea diferitor analize şi evaluări se extrag datele din aplicaţie sub formă de 

rapoarte. 
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VI. GESTIONAREA LISTELOR ELECTORALE 
 

Calitatea listelor electorale este o problemă de primă importanţă pentru Comisia Electorală 

Centrală. Eforturile depuse în anii 2011-2012 îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii listelor au fost 

continuate şi în anul raportat. 
 

 
 

Analiza computerizată a listelor electorale 

Conform prevederilor Codului electoral, autorităţile administraţiei publice locale (APL), în 

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

martie, le prezintă în format electronic Comisiei Electorale Centrale.  

În anul 2012 analiza computerizată calitativă a listelor electorale transmise de APL s-a efectuat 

o singură dată în perioada martie-aprilie. Scopul de bază al analizei computerizate este evaluarea 

calităţii listelor electorale. Analiza constă în detectarea tuturor erorilor din listele electorale, pentru a 

permite ulterior primăriilor să corecteze erorile şi, în final, să dispună de liste ce conţin date corecte 

şi actualizate privind alegătorii incluşi în ele.  

 

Corectarea prealabilă a listelor electorale recepţionate 

Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale (DTIGLE) din cadrul 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale a elaborat o instrucţiune privind gestionarea listelor 

electorale în format Excel de către CEC, care a fost aprobată prin dispoziţia preşedintelui Comisiei 

Electorale Centrale. Această instrucţiune determină cerinţele de bază faţă de calitatea listelor 

electorale de bază perfectate şi actualizate de autorităţile publice locale (APL) şi reglementează 

modul de recepţionare şi prelucrare iniţială a acestora de către DTIGLE. 

După ce au fost recepţionate, toate listele au fost aduse la un format unic şi importate într-o 

bază de date. Pînă a începe auditul computerizat, pentru a putea detecta erorile după criteriile 

stabilite, ele au fost „curăţate” de erorile mecanice, pe care le arătăm mai jos. Deoarece toate aceste 

erori au fost corectate direct în baza de date a CEC, cu părere de rău ele au rămas în listele electorale 

din APL. 

„Curăţarea” a constat în eliminarea următoarelor erori:  

1) în seria şi numărul actului de identitate; 

2) în numărul de ordine al alegătorilor din listă;  

3) în numărul secţiei de votare.   

 

Criterii de evaluare 

Analiza computerizată a listelor electorale implică folosirea programelor software pentru 

verificarea acestora. Verificarea computerizată constă în căutarea unor date din lista electorală care 

corespund sau nu corespund criteriilor.  

 

Pentru efectuarea analizei computerizate curente au fost identificate următoarele criterii: 

1. Act de identitate înscris greşit: 

 Numărul actului de identitate cu mai multe sau mai puţine cifre decît cel stabilit 

pentru acest tip de act; 

 Seria şi numărul actului lipsesc; 

 Numărul actului greşit. 

2. Act de identitate repetat/multiplicat : 

 Acelaşi act repetat în cadrul unei secţii de votare; 

 Acelaşi act repetat  în mai multe secţii de votare. 

3. Indicată denumirea actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9): 
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 Înscrise combinaţiile: F9, Forma, Ф9, Форма, FormA9, CertificatN9. 

4. Data şi anul naşterii alegătorului lipsesc sau greşite. 

5. Dublări de persoane (întregul set de atribute disponibile ale unui alegător se repetă).  
 

 

Rezultatele auditului 

Conform datelor importate în baza de date, din totalul de 1.955 liste (de la 898 primării), cifra 

alegătorilor a constituit 2 713 498 cu 30 002 mai mulţi alegători decît în martie 2012 (2 683 496). 

 

Formatul listelor electorale 

Pentru a cuprinde listele într-un sistem unic, s-a solicitat prezentarea lor în format Excel. Din 

totalul de 1.955 liste prezentate, 4 erau întocmite în formatul Word (DOC). Acestea au fost restituite 

pentru a fi transformate şi prezentate repetat în format Excel. Din acestea 4, doar o listă  a fost 

retransmisă în formatul cerut.  

Deşi responsabilii de listele electorale din primăriile Bogdăneşti şi Bezeda au fost instruiţi, 

aceştia au trimis trei ani consecutiv listele în format Word.   

 

Act de identitate înscris greşit 

În urma analizei, s-au detectat în total 165 277 erori. Din numărul total de erori, 35 786 se 

referă la numărul actului de identitate înscris greşit (care este cu mai multe sau mai puţine cifre decît 

cel stabilit pentru acest tip de act). Alte 28 309 erori au constat în lipsa seriei şi numărului actului de 

identitate.  
 

Tabelul 1. Dinamica erorilor ce ţine de numărul actului de identitate (2012-2013) 

 
 

Din tabel rezultă o îmbunătăţire a calităţii listelor în ceea ce priveşte tipul de eroare „seria şi 

numărul actului lipseşte”, însă la celălalt tip de eroare situaţia s-a înrăutăţit. Cu toate acestea, lipsa 

datelor referitoare la actul de identitate nu poate să nu trezească îngrijorări. 
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Act de identitate repetat/multiplicat  

Acest tip de eroare se întîlneşte cel mai des, fiind identificate 49 572  numere de acte de 

identitate care se repetă o dată sau de mai multe ori.  Eroarea constă în aceea că doi alegători dintr-o 

singură secţie de votare sau doi alegători din diferite secţii de votare au înscrise acte de identitate cu 

serii şi numere identice. 

 

Dublări de persoane (întregul set de atribute disponibile ale unui alegător se repetă) 

Un alt tip de eroare, mai puţin frecventă, este atunci cînd numele alegătorului şi toate celelalte 

date referitoare la el se repetă de mai multe ori (se multiplică): 

 Numele/Prenumele 

 Anul naşterii  

 Seria şi numărul actului de identitate 

 Domiciliul   

Aceeaşi persoană poate să figureze de mai multe ori pe lista unei secţii de votare sau şi pe 

listele a două/mai multe secţii de votare. Această eroare este destul de gravă. În liste s-au atestat 

5795 de astfel de cazuri.  

 
Tabelul 2. Informaţia detaliată referitoare la repetarea actului de identitate 

De cîte ori se repetă actul de 

identitate 
Martie 2012  Martie 2013  

de 2 ori 53 416  48519 

de 3 ori 3 046  1008 

de 4 ori 103 36 

de 5 ori 9 6 

de 6 ori 10   

de 7 ori 2   

de 8 ori 1 2 

de 9 ori 2   

de 11 ori 1   

de 12 ori  1  

de 16 ori 1   

de 84 ori 1   

 

 

Tabelul 3. Act de identitate repetat (2012-2013) 

 

 

 

 

Indicată denumirea actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9) 

Acest tip de eroare constă în aceea că în locul seriei şi numărului actului de identitate 

provizoriu (formularul nr. 9) este indicată în diverse feluri denumirea lui: ”FormA9ADV50102677” 

sau ”F9N:197”. În total, incidenţa acestui tip de eroare este de 424 cazuri.  

 

Tip de eroare Martie 2012 Martie 2013 

Act de identitate repetat  56592 

(2,11%) 

49572 

(1,82%) 
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Tabelul 4. Indicată denumirea actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9) 

 
 

Lipsa anului naşterii  

Acest tip de eroare are o incidenţă în general scăzută, iar în anul 2013 a înregistrat o uşoară 

descreştere – 853 cazuri.  
 

Tabelul 5. Lipsa anului naşterii (2012-2013) 

 

 
 
 

Alte inexactităţi  

         În cadrul analizei computerizate au fost identificate şi alte erori: 

a) Lipsa denumirii secţiei sau a circumscripţiei, ceea ce face imposibilă identificarea listei; 

b) Incorect indicată denumirea secţiei sau a circumscripţiei; 
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c) Folosirea diferitor modalităţi de înscriere a datelor personale ale alegătorului: 

Comparaţie generală 

În urma efectuării analizei computerizate a 1.955 liste electorale, în conformitate cu criteriile 

identificate, au fost depistate 165 277 erori, ce constituie 6,09% din numărul total de alegători 

incluşi în liste (2 713 498 alegători). 

 

Tabelul 6. Numărul total al erorilor depistate în listele electorale 

Tip de eroare Martie 2012 Martie 2013 

Erori în acte (total) 230 998 

(8,62%) 

165 277 

(6,09%) 

 

Constatăm o îmbunătăţire nesemnificativă a calităţii listelor electorale faţă de anul 2012 cînd 

procentul erorilor a constituit 8,62%. Îmbunătăţirea nu atinge toate tipurile de erori. Situaţia privind 

erorile ce ţin de repetarea şi indicarea eronată a numărului actului de identitate s-a înrăutăţit, iar 

toate celelalte tipuri de erori sînt în descreştere.  
 

Modificările efectuate în listele electorale de bază (analiza notelor informative întocmite de 

APL la 1 martie 2013) 

 

În vederea executării prevederilor art. 39 alin. (3) al Codului electoral, Comisia Electorală 

Centrală a solicitat preşedinţilor de raioane asistenţa la executarea de către primari a prevederilor 

legale privind precizarea listelor electorale, precum şi colectarea informaţiilor privind modificările 

operate în liste, cu generalizarea datelor pe raion şi transmiterea informaţiei respective Comisiei 

Electorale Centrale pînă la 1 martie 2013.  

Astfel, pe lîngă recepţionarea listelor electorale cu analiza ulterioară a calităţii acestora, CEC 

şi-a propus să examineze şi modificările efectuate de către responsabilii de liste, pentru a avea o 

imagine mai clară asupra procesului de actualizare a listelor electorale sub aspect cantitativ şi 

calitativ.  

Pentru a putea sistematiza informaţia, primăriilor li s-a solicitat să  întocmească o notă 

informativă sub formă de tabel Excel cu 3 rubrici pentru categorii de date cu privire la: 1) numărul 

de persoane incluse în liste, 2) numărul de persoane excluse din liste şi 3) date modificate, care 

conţinea şi subrubrici.  

La recepţionarea notelor informative, toate datele au fost trecute într-un tabel unic structurat 

pe primării (preturi în cazul municipiului Chişinău) – 898  primării şi 5 preturi din municipiul 

Chişinău, ulterior fiind efectuate totalizările la nivel de raion/municipiu şi generale. În baza 

rezultatelor obţinute, a fost posibilă urmărirea modificărilor efectuate în listele electorale şi 

deducerea numărului estimativ de alegători din listele electorale actualizate pînă la 1 martie 2013. 

Analiza informaţiei a fost efectuată conform următoarelor criterii: 

 Termenul de prezentare a notelor informative; 

 Respectarea formei şi formatului propus; 

 Complexitatea datelor; 

 Corectitudinea datelor (au fost sau nu admise erori tehnice, erori de calcul etc.); 

 Compararea datelor cu informaţia din a. 2012 şi listele electorale din a. 2011. 

Aşadar, prin scrisorile expediate în teritoriu la 15 ianuarie 2013, Comisia Electorală Centrală 

a solicitat generalizarea informaţiei la nivel de raion pînă la data de 24 februarie şi transmiterea 

acesteia pînă la data de 1 martie 2013. Doar 18 raioane au respectat termenul stabilit, în celelalte 



 

30 

cazuri s-a intervenit suplimentar, ultimele date din raioane parvenind  la 29 martie, iar informaţia pe 

unele primării la 29 aprilie 2013. Totodată, informaţia din 22 raioane a necesitat precizări, 

modificări, fiind reexpediată la Comisie de 2 sau 3 ori, în unele cazuri fiind incompletă, pentru că 

lipseau datele pe unele primării.  

De asemenea, doar în 10 cazuri din 35 a fost respectată forma pentru transmiterea datelor (în 

format Excel, cu rubricile corespunzătoare), ceea ce a necesitat timp suplimentar pentru 

generalizarea întregii informaţii. 

După introducerea tuturor datelor pe 898 primării, au fost efectuate totalizările pe raion şi 

verificată corectitudinea calculelor privind modificările operate în liste pe parcursul unui an. 

Suplimentar au fost calculate alte date neindicate în tabel (repetările identificate, persoanele incluse 

în 2013 care au fost excluse anterior pe motiv că sînt plecate peste hotare). 

În cazul în care au fost identificate creşteri semnificative ale numărului de alegători, în 

comparaţie cu a. 2012 şi cu datele din listele electorale de la scrutinul naţional din a. 2011, 

primăriilor respective li s-a solicitat explicaţii. De regulă, creşterea era legată de faptul că anterior 

din liste au fost excluse persoanele plecate de mai mulţi ani peste hotare, dar după confruntarea 

datelor cu cele din Registrul de Stat al Populaţiei (RSP) primăriile au inclus în liste toate persoanele 

cu domiciliul înregistrat pe teritoriul localităţii. Situaţia s-a constatat în peste 60 de primării din 

componenţa raioanelor Basarabeasca, Cantemir, Căuşeni, Soroca, Ungheni, UTA Găgăuzia etc., 

fiind incluse în acest fel peste 10000 persoane.  

Cele mai multe completări au fost operate în listele din UTA Găgăuzia (circa 50% din 

numărul total de cazuri).  

Prin urmare, după precizarea datelor de către APL şi compararea cu informaţia transmisă din 

RSP, conform notelor informative prezentate de către APL, în listele electorale au fost efectuate 

următoarele modificări intervenite în perioada 01.03.2012 – 01.03.2013: 

Incluşi alegători circa 120000, dintre care: 

circa 50000 – care au împlinit vîrsta de 18 ani;  

circa 70000 – care şi-au înregistrat domiciliul/reşedinţa. 

Excluşi alegători circa 100000, dintre care: 

circa 37000 – persoane decedate; 

circa 63000 – care şi-au retras înregistrarea de la domiciliu/reşedinţă. 

De asemenea, au fost modificate datele privind numărul buletinului de identitate sau numele 

de familie pentru circa 142000 persoane, care şi-au schimbat actul de identitate. 

Analizînd calculele privind includerile şi excluderile efectuate în liste în perioada de 

referinţă, atestăm o tendinţă de creştere (+20000 persoane). La acest număr se adaugă cei peste zece 

mii de alegători excluşi anterior nejustificat şi obţinem rezultatul privind numărul de alegători 

incluşi în listele electorale pînă la 1 martie 2013. Prin urmare, creşterea numărului de alegători faţă 

de anul trecut este argumentată.     

Comparînd datele cu cele din a. 2012, constatăm o creştere a numărului de modificări 

operate în listele electorale, ceea ce arată că informaţia din RSP este utilizată mai eficient de către 

APL, fiind principala sursă pentru efectuarea actualizărilor în listele electorale. Cel mai mare număr 

de modificări ţine de migraţia cetăţenilor de la o adresă la alta şi schimbarea actului de identitate.  

O altă constatare în urma examinării datelor din tabelul cu modificări a fost vizavi de 

depăşirea numărului de alegători pentru o secţie de votare peste limita admisibilă de 3000 stabilită în 

art. 29 alin. (2) din Codul electoral. Depăşirea se constată pentru 32 secţii de votare (Anexa nr.3).  

Pentru că au fost constatate cazuri cînd numărul de alegători indicat în tabelul privind 

modificările operate diferă de cel real din lista electorală transmisă Comisiei, se propune unificarea 

termenului pentru prezentarea Notelor informative (actualmente este pînă la data de 1 martie). Logic 

ar fi să se transmită datele despre modificările din liste după această dată, spre exemplu pînă la 15 

martie. 
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În context, menţionăm că datele din RSP constituie o sursă importantă de actualizare a 

listelor electorale. Utilizarea acestor date a crescut (ca rezultat se constată mai multe modificări în 

liste, mai puţine erori tehnice, număr mai mic de devieri în calcule, o creştere argumentată a 

numărului de alegători). 

În concluzie, metoda comparativă de analiză a datelor prezentate de APL privind 

modificările operate în listele electorale, a celor furnizate de Întreprinderea de Stat „Centrul 

Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” şi a numărului de alegători inclus în listele electorale 

transmise Comisiei şi-a demonstrat eficienţa şi va fi utilizată şi în continuare.  

 

Aplicaţia „Lista electorală” 

 În scopul verificării listelor electorale de bază a fost creată aplicaţia web “Lista electorală”, 

care serveşte pentru detectarea şi înlăturarea erorile din ele. Aplicaţia poate servi şi ca bază de date 

despre alegătorii cu drept de vot. Aplicaţia poate fi accesată pe www.alegător.md.   

Aplicaţia este gestionată de Comisia Electorală Centrală, iar prin utilizarea acesteia 

persoanele responsabile de listele electorale au posibilitatea să menţină, actualizeze şi să rectifice 

periodic şi în mod centralizat listele electorale de bază.  

În această aplicaţie responsabilii de liste electorale pot identifica în regim automat toate 

erorile care sînt înscrise în listele electorale şi cu ajutorul ei le pot înlătura.  

 

Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare  

Pe parcursul ultimilor trei ani Comisia Electorală Centrală a realizat mai multe proiecte de 

parteneriat cu organisme internaţionale, datorită cărora a crescut vizibilitatea instituţiei, 

consolidîndu-se legăturile cu partenerii externi. În special am menţiona conlucrarea cu Fundaţia 

Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), a cărei activitate este susţinută de Agenţia Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Fundaţia în aceşti ani a acordat asistenţă Comisiei 

inclusiv în domeniul listelor electorale, efortul fiind îndreptat spre îmbunătăţirea calităţii acestora. 

Pentru aceasta s-au elaborat instrumente de analiză a listelor şi căutate soluţii pentru rezolvarea 

problemelor legate de corectitudinea datelor înscrise în liste. Scopul principal urmărit a constat în 

evaluarea calităţii listelor electorale, depistarea tuturor inexactităţilor şi elaborarea mecanismelor de 

asigurare a exactităţii listelor. Putem spune după încheirea proiectului de asistenţă că multe din 

obiectivele propuse au fost atinse, dar mai este mult de făcut în această direcţie.  

Fundaţia a formulat mai multe recomandări pentru Comisie în vederea îmbunătăţirii situaţiei 

legate de listele electorale, printre care evidenţiem următoarele: 

1. Delimitarea competenţelor CEC la întocmirea şi actualizarea listelor electorale. Armonizarea 

Codului electoral cu prevederile Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului 

informaţional de stat „Alegeri” pentru a delimita clar competenţele ce-i revin  Comisiei privind 

listele electorale.  

2. Păstrarea rolului APL în verificarea datelor înscrise în listele electorale prin armonizarea 

cadrului legal (Legea nr. 436/2006, Codul electoral, Legea nr. 101/2008). La momentul actual, 

http://www.alegător.md/
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acestea nu prevăd expres cine este responsabil de procesul de actualizare a listelor electorale. 

Astfel, în lipsa unei reglementări clare în acest sens, CEC a susţinut iniţiativa de ajustare a 

cadrului legislativ de către un grup de deputaţi şi, în limita competenţei, a propus Parlamentului 

completarea art. 39 al Legii nr. 436/2006 cu litera s) avînd următorul conţinut: ”s) asigură 

întocmirea, administrarea, actualizarea anuală a listelor electorale în conformitate cu prevederile 

legislaţiei şi poartă responsabilitate pentru transmiterea acestora Comisiei Electorale Centrale, 

cel tîrziu pînă la 1 martie”. 

3. Eliminarea caracterelor chirilice ruseşti din listele electorale. Luînd în considerare faptul că 

începînd cu anul 2015 gestionarea listelor electorale se va efectua în baza Registrului de Stat al 

Alegătorilor ţinut de Comisia Electorală Centrală, CEC a elaborat un nou instrument specializat 

unic de lucru cu listele electorale de bază la nivel local – aplicaţia „Lista electorală”, creată în 

scopul verificării listelor electorale de bază. Funcţia aplicaţiei este de a evidenţia eroarea, 

precum şi de a explica ce este eronat sau de a da datele corecte din sursa de bază. Aplicaţia va 

servi şi ca bază de date despre alegătorii cu drept de vot.  

4. Introducerea informaţiei în RSA la nivel de APL-uri. Importarea datelor din RSP se va face 

numai pentru municipiile Chişinău şi Bălţi. Celelalte APL vor include în aplicaţiA „Lista 

electorală” datele alegătorilor din listele electorale de care dispun şi totodată le vor fi puse la 

dispoziţie modificările operate în RSP. 

5. Realizarea unui audit anual al listelor electorale. CEC realizează din anul 2011 auditul anual 

computerizat al listelor electorale actualizate de APL pentru a îmbunătăţi calitatea lor. S-a 

recomandat continuarea auditului anual al bazei de date, care permite identificarea erorilor 

evidente, cum ar fi repetările şi înscrierile formatate incorect sau datele lipsă. De asemenea, se 

propune a efectua un studiu aleatoriu „de la alegător la listă şi de la listă la alegător” pentru a 

asigura corectitudinea listelor electorale şi a RSP. Realizarea acestui studiu aleatoriu al 

alegătorilor din listă şi a gospodăriilor din  ţară va permite CEC şi Î.S. „CRIS „Registru” să 

înţeleagă mai bine cît de corecte/sau incorecte sînt informaţiile din listele electorale.  

6. Ajustarea cadrului legal privind înregistrarea alegătorilor aflaţi peste hotarele ţării. CEC a ajustat 

şi a prezentat persoanelor interesate aplicaţia privind votarea cetăţenilor Republicii Moldova 

peste hotare. Aceasta urmează să fie pusă în aplicare.  

7. Continuarea instruirilor APL. În legătură cu punerea în practică a aplicaţiei „Lista electorală” 

CEC a realizat a doua fază a instruirilor APL pînă la finele anului 2013 pentru a spori 

capacitatea acestora de a întocmi liste electorale fără erori. Faza a doua a instruirilor în grupuri 

mici este extrem de importantă pentru eliminarea ultimelor erori din listele electorale. CEC 

trebuie sa-şi planifice organizarea instruirilor în raioane la începutul anului 2014, pentru a se 

asigura că secretarii tuturor APL-lor sînt chemaţi în fiecare an şi invitaţi să-şi expună sugestiile 

la CEC vizavi de listele electorale şi de activităţile pe care le întreprind în acest sens. 
 

 

Listele electorale şi implementarea graduală a Registrului de Stat al Alegătorilor  

O importanţă majoră în organizarea alegerilor a constituit verificarea corectitudinii întocmirii 

listelor electorale şi actualizarea acestora. În acest scop, după cum s-a menţionat mai sus, a fost 

efectuat auditul computerizat al listelor electorale prezentate de primăriile localităţilor în care s-au 

desfăşurat alegerile locale noi. În procesul de actualizare a listelor, la dispoziţia autorităţilor publice 

locale a fost pusă informaţia din Registrul de Stat al Populaţiei (RSP) privind modificările ce au 

intervenit, acestea urmau a fi efectuate în listele electorale de bază de către autorităţile locale. 

        În ziua desfăşurării alegerilor locale noi pe data de 19 mai şi 10 noiembrie (primul tur) 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 de Stat al Alegătorilor, care este parte componentă a 



 

33 

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 APL, şi în urma comparării 

datelor cu cele de la  Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” 

(ÎS CRIS „Registru”), Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale a depistat 

erori.  

   Pentru corectarea acestor erori a fost necesară remiterea, de mai multe ori, a listelor electorale 

de bază autorităţilor publice locale pentru a fi aduse în concordanţă cu cerinţele stabilite.  

   Au fost constatate şi erori de ordin tehnic: din cauza acoperirii slabe cu Internet 3G, de cîteva 

ori s-a pierdut legătura cu 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. 

 

VII. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN ACTIVITATEA COMISIEI ELECTORALE 

CENTRALE ŞI COLABORAREA CU INSTITUŢIILE MASS-MEDIA 
 

Comunicarea Comisiei Electorale Centrale cu mass-media s-a realizat prin diferite forme 

specifice: comunicate de presă, conferinţe, dosare de presă, interviuri şi mese rotunde. În baza 

informaţiilor oferite de paginile on-line ale instituţiilor media şi ale agenţiilor de presă zilnic a fost 

elaborată revista presei. Dosarul de presă electronic pentru anul 2013 este constituit din mape pe luni 

şi a fost actualizat periodic.  

 

Dosarul de presă 

Conform dosarului de presă, pe parcursul anului 2013, activitatea Comisiei a fost reflectată de 

către instituţiile mass-media în modul următor: 

 posturi de televiziune: Moldova 1, Publika TV, TV7, Prime TV, Jurnal TV, Elita TV şi altele; 

 posturi radio: Radio Europa Liberă, Radio Moldova, Radio Orhei, Radio Chişinău, Vocea 

Basarabiei şi altele; 

 presa scrisă: Adevărul, Ziarul de Gardă, Timpul, Ziarul Naţional etc.; 

 presa online/portaluri de ştiri: www.trm.md, www.tribuna.md, www.politik.md,  

www.noi.md, www.inprofunzime.md, www.unimedia.md, www.omg.md, www.gagauz.info 

şi altele; 

 agenţii de presă: IPN, Infotag, Moldpres şi altele; 

 alte site-uri: www.privesc.eu, www.epochtimes-romania.com, www.moldovacurata.md, 

www.media-azi.md, www.basarabia.info, www.infomoldova.net, www.rnews.ro  

Pe parcursul perioadei de raportare, tematica abordată de mass-media a vizat subiecte care 

definesc pe deplin domeniul de activitate al instituţiei: organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

modificarea legislaţiei electorale, finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, întocmirea şi 

verificarea listelor electorale, implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor, integrarea dimensiunii 

de gen în cadrul organelor electorale etc. 

Graficul şi tabelul de mai jos ilustrează numărul de apariţii CEC în presă pe lună. Per ansamblu, 

se poate observa că în lunile mai –iulie şi septembrie – decembrie, activitatea Comisiei a fost cel mai 

bine reflectată în sursele media (la polul opus situîndu-se materialele asociate lunilor ianuarie, 

februarie, martie şi august).  

 

http://www.trm.md/
http://www.tribuna.md/
http://www.politik.md/
http://www.noi.md/
http://www.inprofunzime.md/
http://www.unimedia.md/
http://www.omg.md/
http://www.gagauz.info/
http://www.privesc.eu/
http://www.epochtimes-romania.com/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.media-azi.md/
http://www.basarabia.info/
http://www.infomoldova.net/
http://www.rnews.ro/
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Apariţiile în mass-media a ştirilor sau a altor materiale despre activitatea Comisiei se datorează 

evenimentelor organizate şi desfăşurate, declaraţiilor făcute de conducere vizavi de anumite probleme 

ori situaţii. 

 

Perioada Principalele subiectele abordate de către mass-media în anul 2013 

Ianuarie 
Raportul Curţii de Conturi privind rezultatele obţinute de  Comisia Electorală 

Centrală în domeniul automatizării proceselor electorale. 

Februarie Ziua Internaţională a Alegerilor;  Seminare pentru reprezentanţii APL 

Martie Ziua Uşilor Deschise; Actualizarea listelor electorale 

Aprilie Seminare de instruire a membrilor organelor electorale inferioare; Training pentru 

reprezentanţii partidelor politice şi instituţiilor mass-media în domeniul finanţării 

partidelor politice 

Mai Conferirea titlului „Doctor Honoris Causa” preşedintelui CEC; Organizarea alegerilor 

locale noi în 5 localităţi  

Iunie  Cea de-a zecea ediţie a Conferinţei Europene a Autorităţilor Electorale; Turul doi de 

scrutin în 3 localităţi  

Iulie-August Referendumul local privind revocarea primarului com. Lebedenco, r-nul Cahul; vizita 

de lucru la CEC a speaker-ului Parlamentului, Igor Corman 

Septembrie Prezentarea auditului de gen efectuat în cadrul Comisiei; CEC a fost aleasă în 

componenţa comitetului executiv al ACEEEO 

Octombrie Evenimente organizate cu ocazia Zilei Tînărului Alegător; 

Noiembrie Organizarea Clubului de discuţii electorale; 16 ani de activitate permanentă a CEC; 

Alegerile locale noi din com. Ucrainca, raionul Căuşeni; Organizarea Cursului 

BRIDGE 

Decembrie Aprobarea bugetului pentru alegerile parlamentare 2014;  Organizarea de către CEC a 

concursului umoristic TVC cu tematică electorală; Conferirea trofeului privind 

implicarea  cetăţenilor în cadrul concursului Premiilor Electorale Internaţionale din 

Malaiezia; Organizarea referendumului local privind revocarea primarului oraşului 

Anenii Noi, raionul Anenii Noi 
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Din conţinutul materialelor de 

presă Comisia Electorală Centrală apare 

în lumină pozitivă. Deci, putem 

concluziona că activitatea de comunicare 

desfăşurată de  CEC prin intermediul 

mass-mediei este în ascensiune calitativă. 

  

Pregătirea şi difuzarea 

comunicatelor de presă 

Mass-media naţională şi cea locală au 

manifestat interes faţă de activităţile 

instituţiei pe parcursul anului 2013, 

preluînd comunicatele de presă, 

newsletter-ele instituţiei electorale. În 

acest sens, au fost pregătite şi difuzate 85 

comunicate de presă. 

Conform clasificării
24

, s-au pregătit 

următoarele categorii de comunicate de presă: comunicate de tip anunţ – 15; comunicate „ştiri create” 

– 69; tip replică – 1. Comunicatele au fost difuzate cu o frecvenţă de 5-7 comunicate/lună. 

 

Buletinul informativ al CEC 

Buletinul informativ este un instrument important al Comisiei Electorale Centrale, avînd drept 

scop principal informarea publicului despre acţiunile, realizările şi planurile Comisiei, sporind astfel 

transparenţa activităţii CEC şi a procesului electoral. Totodată, publicaţia conţine şi materiale de 

cercetare şi analiză ce abordează diverse chestiuni din domeniul electoral. Articolele sînt pregătite 

atît de funcţionarii şi membrii CEC, cît şi de către reprezentanţii instituţiilor partenere.  

Astfel, pe parcursul anului 2013, au fost tipărite 2 Buletine informative (nr. 10 şi 11). 

Numărul 10 al buletinului inserează articole ce vizează diverse teme: asigurarea dreptului 

constituţional de vot pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, instruirea 

reprezentanţilor APL în vederea întocmirii şi actualizării listelor electorale, Ziua uşilor deschise la 

CEC, precum şi un sondaj de opinii ale funcţionarilor publici debutanţi din cadrul instituţiei. Acelaşi 

număr al Buletinului informativ cuprinde şi un studiu în vederea determinării oportunităţii instituirii 

organelor electorale inferioare permanente.  

Numărul 11 al Buletinului informativ este dedicat unor teme de cercetare şi analiză ce abordează 

diverse chestiuni din domeniul electoral. În această ediţie este reflectată cea de-a X-ea ediţie a 

Conferinţei Europene a Autorităţilor Electorale, desfăşurată la Chişinău în perioada 26-27 iunie 

3013, dar şi o analiză a sistemului electoral din Republica Moldova, precum şi o relatare a 

rezultatelor de observare a alegerilor din alte state de către reprezentanţii CEC. Buletinul cuprinde şi 

unele materiale ce vizează aspecte ale instruirii funcţionarilor electorali şi un studiu privind 

identificarea problemelor de transparenţă în activitatea organelor electorale. 

În anul 2014 CEC îşi propune înregistrarea publicaţiei periodice “Buletin Informativ”. 

 

Alte activităţi de informare 

Newsletter-ul electronic al CEC  este o modalitate suplimentară de a prezenta activitatea CEC şi a 

menţine interesul publicului faţă de aceasta. Totodată, newsletter-ul are un impact pozitiv asupra 

creşterii gradului de transparenţă a activităţii CEC şi atrage interesul publicului faţă de pagina web 

oficială a Comisiei. Newsletter-ul are un caracter periodic şi este difuzat în fiecare lună, în format 

                                                 
24 George David, Tehnici de Relaţii Publice, 2008, pag. 62 
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PDF. Publicul-ţintă îl constituie instituţiile mass-media, partidele politice, misiunile diplomatice şi 

organizaţiile neguvernamentale. În total, CEC a difuzat 10 newslettere care au cuprins ştiri, 

comunicate de presă şi rapoarte privind schimbul de experienţă efectuate peste hotare de către 

conducerea şi funcţionarii Aparatului CEC. 

Un alt instrument de comunicare eficientă cu mass-media este conferinţa de presă. În acest sens, 

la 7 februarie curent, a fost organizat un  briefing de presă cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale 

a Alegerilor. Prin intermediul colaborării cu portalul www.privesc.eu, unele şedinţe ale Comisiei au 

fost transmise online. 

Ghidul jurnalistului în domeniul electoral este o apariţie editorială nouă ce vine cu informaţii 

utile în ajutorul jurnaliştilor. Publicaţia conţine noţiuni şi prezentări generale ale sistemului şi 

proceselor electorale din Republica Moldova, precum şi aspecte ale rolului mass-media în raport cu 

alegerile. 

În ceea ce priveşte tehnicile vizuale utilizate au fost realizate înregistrări foto de la evenimentele 

cu participarea conducerii şi a membrilor Comisiei, precum şi a altor activităţi publice în care au fost 

implicaţi funcţionarii din cadrul Aparatului Comisiei, materialele fiind prelucrate şi plasate pe pagina 

web oficială a Comisiei, la rubrica „Galerie foto” – 18 albume foto.  

 

VIII. ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE ELECTORALĂ 
 

Şi în acest an, Comisia Electorală Centrală şi-a propus realizarea unor activităţi de educaţie 

electorală ce au avut drept scop promovarea participării cetăţenilor la viaţa politică prin alegeri şi 

creşterea gradului de percepere a informaţiilor despre procesele electorale. Îndeosebi, accentul major 

a fost pus pe informarea şi consolidarea spiritului civic al tinerilor.  

În acest sens, au fost organizate şi desfăşurate o serie de activităţi, după cum urmează: 

 

Ziua internaţională a alegerilor  

În fiecare an, în prima zi de joi a lunii februarie, în lumea întreagă, este marcată Ziua 

internaţională a alegerilor. Cu acest prilej Comisia Electorală Centrală a organizat, pentru a şasea 

oară, activităţi care au avut scopul să atragă atenţia cetăţenilor asupra importanţei alegerilor 

democratice. 

În acest sens, a fost elaborat şi transmis un comunicat de presă privind istoria, semnificaţia şi 

alte date ce vizează Ziua Internaţională a Alegerilor
25

. Pentru eveniment, a fost realizat un spot de 

informare, acesta fiind difuzat, în perioada 6-7 februarie 2013, prin intermediul posturilor de 

televiziune „Publika TV”, „Jurnal TV” şi „Moldova 1”, în medie de 30 de ori, şi plasat pe canalul 

YouTube al CEC.   

Tot în această zi, a fost organizat un briefing de presă, cu participarea conducerii Comisiei. 

Semnificaţia Zilei Internaţionale a Alegerilor, secvenţe de la briefing-ul de presă organizat, alte 

aspecte aferente domeniului electoral au fost reflectate de către instituţiile mass-media din ţară. 

Informaţiile sînt stocate în cadrul dosarului de presă ţinut de Direcţia comunicare, relaţii publice şi 

mass-media din cadrul Aparatului CEC. Pagina web oficială www.cec.md a fost accesată, în această 

zi, de peste 300 de ori. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor a fost elaborat un pliant în care se 

face o prezentare a Comisiei, structurii aparatului CEC şi Planului strategic al CEC.  

De asemenea, în colaborare cu Compania publică IPNA „Teleradio-Moldova”, au fost 

organizate 2 emisiuni: prima – “Moldova în direct”, cu participarea preşedintelui CEC, directorului 

executiv al IMAS Moldova şi vicepreşedintelui PPCD, cu genericul „Merită politicienii votul tău?”; 

şi a doua – o emisiune matinală radiofonică la Radio Chişinău.  

                                                 
25 http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=662&tip=comunicat&start=&l=  

http://www.privesc.eu/
http://www.cec.md/
http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=662&tip=comunicat&start=&l
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Preşedintele CEC a fost invitatul şi al unei emisiuni difuzate de postul „Publika TV”, în data de 

08.02.2013, iar vicepreşedintele CEC, a participat, împreună cu directorul de program al IFES 

Moldova, la o emisiune televizată difuzată în reţeaua regională „Aici TV”, or. Orhei, abordînd 

subiectul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.  

În ziua premergătoare evenimentului, CEC a diseminat mesajul de felicitare al Comisiei, cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor . Acest mesaj a fost preluat şi difuzat de agenţiile de presă, 

posturi radio şi TV.
26

 Totodată, pe pagina web oficială a Comisiei, la rubrica Galeria foto, a fost 

creat albumul dedicat acestui eveniment.
27

 

Această zi a fost marcată şi în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din ţară. Astfel, în 

perioada 4-11 februarie 2013, membrii Comisiei Electorale Centrale au organizat şi ţinut cîte o 

prelegere pentru studenţi cu tema „Rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova”. Lecţiile publice au avut drept scop familiarizarea 

studenţilor cu aspectele legale şi practice ce ţin de organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale 

din Republica Moldova. Corpul profesoral a apreciat iniţiativa CEC de a organiza o asemenea 

prezentare, iar studenţii s-au arătat interesaţi de principiile funcţionării organelor electorale 

inferioare, procedura votării cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării şi punerea în aplicare a 

Registrului de Stat al Alegătorilor. Prezentarea a fost făcută în cadrul Facultăţilor de Drept şi Relaţii 

Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 

Universităţii Tehnice din Moldova, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universităţii de 

Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Universităţii de Stat Agrare, la care au participat circa 1000 

studenţi. 
 

Ziua uşilor deschise 

Pe parcursul anului 2013, Ziua uşilor deschise a fost desfăşurată de două ori şi aceasta 

datorită interesului tinerilor manifestat faţă de alegeri şi activitatea organelor electorale.  

Astfel, la 27 februarie şi la 21 martie 2013, Comisia Electorală Centrală a organizat Ziua 

uşilor deschise pentru studenţii facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a 

Universităţii de Stat din Moldova şi reprezentanţii Consiliului Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti 

din Moldova. În cadrul vizitei studenţii au avut ocazia să ia cunoştinţă de domeniile de activitate pe 

care le realizează Comisia. Funcţionarii Aparatului CEC au relatat cu se ocupă subdiviziunea lor, au 

prezentat fiecare ce acte elaborează, specificul lor, cine sunt corespondenţii subdiviziunii.  

Prin această activitate, tinerii au aflat cum funcţionează sistemul instituţiilor electorale din 

Republica Moldova, cum se exercită dreptul de vot, care sunt etapele de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor şi referendumurilor, ce este o contestaţie şi care sînt drepturile alegătorilor, ce presupune 

actualizarea listelor electorale şi implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor, cum se atribuie 

mandatele de consilier, cu ce state CEC menţine relaţii externe, ce este o campanie de educaţie 

electorală şi despre colaborarea cu mass-media.
28

  

Studenţii au avut posibilitate nu doar să asculte informaţii, dar şi să participe activ la un joc 

de simulare a zilei alegerilor. Participanţii au exersat roluri de alegători, observatori, reprezentanţi 

mass-media şi membri ai organelor electorale, îndeplinind fiecare anumite obligaţii. Le-a fost 

demonstrat şi un film instructiv cu ilustrarea pe paşi a tuturor etapelor din ziua votării, acest lucru 

făcînd să anime evenimentul, de asemenea să consolideze cunoştinţele.
29

 

 

 

 

                                                 
26 http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=661&tip=comunicat&start=&l=  
27 http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=67&l= 
28http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=688&tip=noutate&start=10&l= 
29 http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=69&l=  

http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=661&tip=comunicat&start=&l
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=67&l
http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=688&tip=noutate&start=10&l
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=69&l
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Ziua tînărului alegător 

Obiectivele desfăşurării acestei acţiuni sînt atragerea tinerilor la viaţa publică, 

conştientizarea necesităţii participării la alegeri, cultivarea sentimentului de responsabilitate 

personală pentru alegerea făcută.  

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2013 sub genericul 

„Cunoaşte dreptul tău electoral” (Anexa nr. 4). Acesta a derulat în instituţiile de învăţămînt superior, 

la care reprezentanţii CEC au ţinut o lecţie publică pentru studenţii anului întîi.
30

 În cadrul acţiunii 

participanţii au fost familiarizaţi cu diverse aspecte legate de exercitarea dreptului electoral, cum ar 

fi prevederile legale ce ţin de acest domeniu, condiţiile şi procedurile concrete de organizare a 

alegerilor şi votare în Republica Moldova, principiile pe care le urmează instituţia noastră în vederea 

organizării unor alegeri corecte. 

Tot în cadrul acestei acţiuni, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din ţară au fost 

organizate ore speciale de dirigenţie, mese rotunde, seminare, simulări de alegeri, concursuri TVC, 

expoziţii cu tematică electorală, concursuri de desene, conferinţe. Acestea, la fel, au urmărit scopul 

de a sensibiliza tinerii privind importanţa participării lor la procesul electoral. 

Comisia a elaborat şi unele materiale instructiv-educative care puteau fi utilizate de către 

profesori în procesul pregătirii şi desfăşurării evenimentului. Materialele respective au fost plasate 

pe site-ul instituţiei, compartimentul „Biroul de informare” rubrica „Materialele conferinţelor”.
31

  

Ca suport pentru informare Comisia a pregătit, de asemenea a doua ediţie a broşurii „Cunoaşte 

dreptul tău electoral”, actualizată şi revăzută.
32

 

Notă: Desfăşurarea activităţi „Ziua uşilor deschise” a urmărit conştientizarea necesităţii 

participării la procesul electoral a tinerilor, precum şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor lor 

electorale.
33

  

 

Concursul TVC „Am dat un vot pentru 4 ani” 

O altă activitate de educaţie electorală este organizarea concursului umoristic TVC.
34

  

La 12 decembrie curent, Comisia, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Organizaţiilor 

Studenţeşti din Moldova, a organizat concursul TVC cu genericul „Am dat un vot pentru 4 ani”, la 

acesta participînd studenţi din diferite universităţi (Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

"Nicolae Testemiţanu", Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova).   

Obiectivele desfăşurării concursului au fost: formarea atitudinii civice faţă de problemele 

curente ale societăţii; încurajarea tinerilor de a se implica activ în procesele democratice; 

sensibilizarea tinerilor privind drepturile lor electorale; consolidarea relaţiilor de colaborare dintre 

Comisia Electorală Centrală şi tineri; valorificarea şi promovarea potenţialului creator al tinerei 

generaţii. Pentru desfăşurarea concursului a fost elaborat un Regulament cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului umoristic TVC cu genericul „Am dat un vot pentru 4 ani”. 

 Concursul a avut loc la Palatul de Cultură al Feroviarilor, la care au participat 4 echipe: 

„Amicii”, „Rhezus Factor”, „EconoMüsli” şi „Păpuşarii”. Concursul a fost constituit din trei probe: 

„Prezentarea” – cartea de vizită a echipei, salutarea spectatorilor, prezentarea echipei etc.; „Triatlon 

şi înviorarea” – echipele au prezentat pe rînd glumele proprii; „Tema de acasă” – proba umoristică, 

muzicală, cu referire la genericul concursului.  

La final echipele au fost premiate cu diplome şi cadouri de valoare. Diplomele au fost 

acordate echipelor pentru următoarele nominalizări: 

                                                 
30 http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=764&tip=noutate&start=&l= 
31http://www.cec.md/index.php?pag=news2&opa=view&id=398&tip=materiale_conf&start=&l= 
32 http://www.cec.md/files/7724_brosura_cunoasteti_dreptul_tau_electoral.pdf 
33 http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=81&l=  
34 http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=85&l=  

http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=764&tip=noutate&start=&l
http://www.cec.md/index.php?pag=news2&opa=view&id=398&tip=materiale_conf&start=&l
http://www.cec.md/files/7724_brosura_cunoasteti_dreptul_tau_electoral.pdf
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=81&l
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=85&l
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- Cea mai reuşită glumă tematică – echipa „Amicii”;  

- Cel mai bun număr muzical – echipa „Păpuşarii”;  

- Cea mai bună prezentare artistică – echipa „EconoMüsli”; 

- Cea mai bună prezentare a echipei – echipa „Rhezus Factor”. 

IX. PERSONALUL ŞI DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ 
  

    Pe parcursul perioadei raportate s-au realizat funcţiile de bază ale managementului resurselor 

umane: planificarea, atragerea candidaţilor, recrutarea şi selecţia, menţinerea şi dezvoltarea 

personalului. În acest scop s-au folosit toate instrumentele prevăzute de legislaţie, un suport 

substanţial în organizarea cursurilor şi seminarelor de instruire a personalului CEC fiind oferit de 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova). 

  

 Planul de dezvoltare instituţională al Comisiei Electorale Centrale  

La 1 aprilie 2013 au fost elaborate şi aprobate regulamentele subdiviziunilor din cadrul 

Aparatului CEC, care au fost aduse la cunoştinţă tuturor funcţionarilor publici din cadrul Aparatului 

CEC prin intermediul şefilor de subdiviziuni.  

Planul de dezvoltare instituţională (PDI) al CEC pentru anii 2014 – 2015 a fost aprobat în 

data de 23 decembrie 2013, el reprezentînd un document intern prin care s-au prioritizat acţiunile 

CEC în vederea îmbunătăţirii nivelului de dezvoltare instituţională al Comisiei necesar realizării 

optime a misiunii, funcţiilor-cheie şi obiectivelor strategice ale CEC.  

După finalizarea proceselor de evaluare individuală a funcţionarilor publici şi performanţelor 

colective, care vor sta la baza identificării necesităţilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor 

din cadrul Aparatului CEC, Comisia va elabora Planul de performanţă a subdiviziunilor în baza 

Planului de activitate al CEC pentru anul 2014 şi a Planului strategic pentru anii 2012-2015.  

     

 Ocuparea funcţiilor publice vacante/posturilor din cadrul Aparatului CEC. 

 În 2013 au fost organizate mai multe concursuri de ocupare a funcţiilor publice vacante din 

cadrul Aparatului CEC, printre care: 

- şef al Direcţiei tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale; 

- consultant al Serviciului metodologic şi rapoarte financiare din cadrul Direcţiei financiar-

economice; 

- consultant al Direcţiei tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale; 

- consultant al Direcţiei analiză şi documentare; 

- specialist principal al Direcţiei financiar-economice; 

- specialist principal al Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-media. 

 În baza rezultatelor acestor concursuri 4 din cele 6 funcţii scoase la concurs au fost ocupate 

de persoane cărora li s-a stabilit perioade de probă, ulterior acestea au fost confirmate în funcţiile 

deţinute, celelalte 2 rămînîn vacante (specialist principal al Direcţiei financiar-economice; şef al 

Direcţiei tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale). 

 În total în anul 2013 au fost confirmaţi în funcţia publică  9 funcţionari publici debutanţi, 

ceea ce reprezintă 25 % din numărul total de funcţionari publici din cadrul Aparatului CEC. Prin 

prisma principiului de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, din cele 9 persoane 

confirmate în funcţia publică 4 sînt bărbaţi şi 5 femei. Funcţionarul public din cadrul Serviciului 

resurse umane a fost numit, prin dispoziţia preşedintelui CEC, în calitate de unitate gender în cadrul 

Comisiei Electorale Centrale, avînd sarcina de a urmări coordonata de gen în cadrul CEC şi asigura 

respectarea echilibrului de gen.  
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 Persoanelor recent confirmate în funcţie li s-au acordat, la necesitate, consultaţii de către 

colegii  cu  experienţă în muncă, totodată acestea au fost delegate pentru participare la diferite 

cursuri de instruire destinate lor.  

În anul 2013 o persoană a fost angajată prin transfer în funcţia de şef al Direcţiei financiar-

economice, iar o altă persoană din aceeaşi direcţie a fost transferată din funcţia de specialist 

principal în funcţia de consultant.  

 La finele anului 2013 în cadrul Aparatului CEC rămîn vacante 6 posturi: 

- şef al Direcţiei management alegeri;  

- şef al Direcţiei tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale;  

- şef adjunct al Direcţiei financiar-economice; 

- consultant superior al Serviciului metodologic şi rapoarte financiare din cadrul Direcţiei 

financiar-economice (temporar vacantă); 

- consultant al Serviciului metodologic şi rapoarte financiare din cadrul Direcţiei financiar-

economice; 

- consultant în Direcţia analiză şi documentare. 

 Pentru toate funcţiile vacante au fost date anunţuri pentru a fi publicate în Monitorul Oficial, 

pe pagina oficială a CEC, precum şi pe alte site-uri specializate.  
 

 Instruirea funcţionarilor publici din cadrul Aparatului CEC 

       Pe parcursul anului 2013 funcţionarii publici din cadrul Aparatului CEC au beneficiat de 

instruiri organizate de CEC, partenerii de dezvoltare şi de Academia de Administrare Publică de pe 

lîngă  Preşedintele Republicii Moldova (AAP), cu o durată de circa 600 ore.  

 Astfel, toţi funcţionarii publici din cadrul Aparatului CEC au participat la diferite seminare 

de instruire: 

- 17 persoane la cursurile de instruire BRIDGE susţinute cu asistenţa Programului 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare; 

- 12 persoane la seminarele de instruire organizate de de Academia de Administrare 

Publică (AAP); 

- 30 persoane la programul de dezvoltare „Abilităţi de comunicare, prezentare şi raportare” 

AXA Management Consulting; 

- 11 persoane  la programul de dezvoltare: „Abilităţi manageriale” AXA Management 

Consulting,  care se desfăşoară pentru şefii şi şefii adjuncţi de subdiviziuni. 

 În decursul anului 2013 s-au desfăşurat 3 cursuri de instruire în domeniul electoral BRIDGE 

(„Introducerea în administrarea electorală”, „Dimensiunea de gen şi alegerile”, „Instruirea 

facilitatorilor”), 9 seminare de instruire organizate de AAP, 2 programe de dezvoltare numite mai 

sus. 

Personalul CEC a frecventat cursurile de studiere/perfecţionare a limbii engleze, precum şi o 

serie de alte sesiuni interne de instruire, împreună constituind 468 ore de instruire externă şi 118 ore 

de instruire internă, la care au participat 100% din funcţionarii publici ai Aparatului CEC. 

Prioritar au participat la instruiri noii angajaţi, beneficiind de această oportunitate atît în 

perioada de probă, cît şi după confirmarea în funcţia publică. 

 CEC se află în faza de pregătire pentru obţinerea certificării internaţionale în domeniul 

calităţii şi securităţii, pentru aceasta a aprobat Procedura privind competenţele profesionale şi 

instruirea personalului CEC, care reglementează procesul de instruire, evaluare şi monitorizare a 

personalului CEC, oferind şi un instrument de evaluare a impactului instruirilor asupra activităţii 

cotidiene. 

În cadrul Aparatului CEC, doi funcţionari publici îşi fac studiile de masterat cu frecvenţă 

redusă în cadrul AAP, iar alţi trei angajaţi ai CEC îşi fac studiile de licenţă şi masterat, toto cu 

frecvenţă redusă, la alte instituţii de învăţămînt din ţară.  
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 Asigurarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în procesul electoral 

 După cum s-a menţionat mai sus, funcţionarul public din cadrul Serviciului resurse umane a 

fost desemnat ca unitate gender în cadrul Comisiei Electorale Centrale.  

  Planul strategic adoptat de CEC include angajamentul cu privire la respectarea dimensiunii 

de gen în toate aspectele procesului electoral, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea unor politici 

şi proceduri în acest sens. Ca o primă etapă în îndeplinirea acestui angajament, CEC a demarat 

activităţi de consolidare a cunoştinţelor membrilor şi personalului CEC cu privire la dimensiunea de 

gen, care s-a desfăşurat în perioada 2012-2013.  

 Pentru început s-a constituit un grup de lucru privind asigurarea egalităţii între femei şi 

bărbaţi în domeniul electoral, care, cu asistenţa directă a partenerilor externi ai CEC, a realizat 

auditul de gen al procesului electoral şi a aprobat un plan de acţiune pentru anii 2014-2015, menit să 

asigure oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi. 

 În data de 25 septembrie 2013 Comisia Electorală Centrală cu suportul PNUD Moldova a 

organizat o masă rotundă cu tema: „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea Comisiei Electorale 

Centrale: Auditul de gen şi Planul de acţiuni” unde s-a prezentat raportul privind rezultatele 

auditului de gen realizat.  

În perioada de referinţă, au fost desfăşurate 2 vizite de studiu care au avut drept scop schimbul 

de experienţă şi de bune practici în domeniul implementării legislaţiei electorale şi a asigurării 

egalităţii de gen. 

Republica Lituania şi Regatul Suediei au fost alese în calitate de state ce au realizări 

importante la capitolul promovării femeilor în politică. Menţionăm că în Lituania preşedintele ţării 

şi preşedintele Parlamentului sînt femei.  

În cadrul vizitei la Vilnius, reprezentanţii CEC au participat şi la Conferinţa statelor europene, 

cu genericul ”Cum să integrăm egalitatea de gen în activitatea cotidiană”. Evenimentul s-a 

desfăşurat în perioada 22-23 noiembrie curent şi a întrunit experţi în materie de gen din cele 28 

state, membre ale Uniunii Europene.   

Participanţii la eveniment au apreciat realizările CEC a RM privind efectuarea auditului de 

gen al organelor electorale şi elaborarea Planului de acţiune în domeniul integrării dimensiunii de 

gen pentru anii 2013-2015. Lucrările conferinţei au oferit delegaţiei CEC Moldova ocazia de a se 

familiariza cu principiile şi standardele UE în sfera integrării dimensiunii de gen, dar şi cu practicile 

ţărilor-membre privind asigurarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

În cadrul celor două vizite, delegaţiile CEC au avut mai multe întrevederi la instituţii care au 

atribuţii în domeniul asigurării egalităţii de gen – Lituania (Parlamentul, Ministerul Securităţii 

Sociale şi Muncii, Comisia Electorală Centrală, Oficiul pentru asigurarea egalităţii de oportunităţi, 

Institutul European pentru Egalitatea de Gen), iar în Suedia (Autoritatea Electorală din Regatul 

Suediei şi parlamentari din Riksdag). 

Comisia Electorală Centrală în colaborare cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă CEC a recomandat partidelor politice să-şi desemneze candidaturile pentru 

instruirea, certificarea şi includerea lor în Registrul Funcţionarilor Electorali cu respectarea 

proporţiei de cel puţin 40 % pentru una din categoriile de sexe (bărbaţi/femei).  
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X. ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

 Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.249 din 02.11.2012, cu modificările 

ulterioare, pentru Comisia Electorală Centrală i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 

13227,1 mii lei, inclusiv : 

 13136,7 mii lei componenţa de bază. 

 90,4 mii lei mijloace speciale. 

  

 În scopul realizării competenţelor ce-i revin conform legii, Comisia Electorală Centrală a 

întocmit şi a prezentat Ministerului de Finanţe planurile de finanţare, care cuprind repartizarea 

lunară a alocaţiilor aprobate conform devizelor de cheltuieli pe următoarele tipuri de activitate: 

 1) Cheltuieli pentru activitatea şi întreţinerea Comisiei Electorale Centrale -11600,0 mii lei; 

 2) Cheltuieli pentru activitatea şi întreţinerea Centrului de Instruire Continua în Domeniul 

Electoral-1073,1 mii lei;(au raportat separat) 

 3) Cheltuieli pentru efecturarea alegerilor în autorităţile administraţiei publice locale-338,90 

mii lei; 

 4) Cheltuieli pentru efectuarea referendumurilor - 124,5 mii lei; 

 1) Cheltuieli pentru activitatea şi întreţinerea Comisiei Electorale Centrale -11600,0 mii 

lei: 

 Structura cheltuielilor aprobate şi executate pentru întreţinerea CEC, în baza articolelor de 

cheltuilei ale clasificaţiei bugetare, la componenta de bază, se prezintă în tabelul de mai jos: 

Indicii Art. Al. 

Precizat 

pe 

perioada 

de 

gestiune               

(mii lei) 

Ponderea în 

totalul 

cheltuileilor             

(%) 

Executat 

2013                     

(mii lei ) 

Executat 

faţă de 

precizat 

(%) 

Sold           

(mii 

lei) 

CHELTUIELI 

CURENTE                

Retribuirea muncii  111   2893,7   2893,6   0,1 

Contribuţii de 

asigurări sociale de 

stat obligatorii 112   633,9   633,7   0,2 

Prime de asigurări 

obligatorii de 

asistenţă medicală 

achitate de patroni 116   94,6   94,5   0,1 

TOTAL 

CHELTUIELI 

PENTRU 

RETRIBUIREA 

MUNCII 

  

  3622,2 47,7 3621,8 99,99 0,4 

Plata mărfurilor şi 

serviciilor 113             

Energia electrică   1     187,9     

Gaz   2     99,9     
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Materialele şi 

obiectele de uz 

gospodăresc, material 

pentru menţinerea 

curăţeniei în clădire, 

curte şi întreţinerea 

utilajului, procurarea 

tonerului, bunuri cu 

preţ unitar de pînă la 

6000 lei 

(calculatoare, 

condiţionere, 

mobilă), rechizitele 

de birou, materiale 

pentru reparaţia 

clădirii   3     343,6     

Cărţi şi ediţii 

periodice   6     11,4     

Serviciile de 

telecomunicaţie şi de 

poştă   11     65,0     

Servicii de transport 

(întreţinerea 

automobilelor, 

procurarea 

combustibilului, 

salariile şoferilor)   13     352,3     

Reparaţii curente ale 

clădirilor şi 

încăperilor   17     1425,9     

Reparaţiile curente 

ale utilajului şi 

inventarului   18     12,1     

Arendarea bunurilor    19     10,2     

Simbolurile de stat şi 

locale, semnele de 

distincţie de stat   20     3,0     

Serviciile editoriale   22     78,3     

Cheltuielile de 

protocol   23     20,0     

Procurarea şi 

instalarea contoarelor   27     1,6     

Paza 

interdepartamentală   29     121,8     

Lucrările de 

informatică şi de 

calcul (plata pentru 

acces la internet,   30     44,2     
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menţinerea 

domenului cec.md, 

votează.md, 

programe, antivirus, 

licenţă) 

Apă şi canalizare   34     12,5     

Salubritate   35     4,7     

Mărfuri şi servicii 

neatribuite altor 

alineate (salariile 

persoanelor de 

deservire, materiale, 

servicii de proiectare)   45     412,9     

TOTAL 

CHELTUIELI 

PENTRU 

MĂRFURI ŞI 

SERVICII     3477,8 45,8 3207,3 92,22 270,5 

Deplasările în 

interes de serviciu 114   269,0 3,5 268,9 99,96 0,1 

Transferuri către 

populaţie 135             

Alte transferuri către 

populaţie 

(indemnizaţia  

membrilor)   25     153,1     

Indemnizaţii achitate 

la încetarea 

raporturilor de muncă   31     27,5     

Indemnizaţii pentru 

incapacitatea 

temporară de muncă 

achitate din 

mijloacele financiare 

ale angajatorului   33     38,8     

TOTAL 

TRANSFERURI 

CĂTRE 

POPULAŢIE     226,2 3,0 219,4 96,99 6,8 

TOTAL 

CHELTUIELI 

CURENTE     7595,2 65,5 7317,4 96,34 277,8 

CHELTUIELI 

CAPITALE                

Procurarea 

mijloacelor fixe 242   2025,0 

 

1970,2     

Reparaţia capitală a 

clădirilor 243 4 1980,0 

 

1959,7     
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 Analiza alocaţiilor destinate activităţii  şi întreţinerii  Comisiei Electorale Centrale denotă 

faptul că 65,5% dintre aceste au fost destinate cheltuielilor curente, iar 34,5% pentru cheltuileli 

capitale. 

          Cu referire la cheltuielile curente, 47,7%  au fost destinate retribuirii muncii în sumă de 

2893,6 mii lei, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în sumă de 633,7 mii lei şi 94,5 

mii lei achitarea primelor de asigurare obligatorie  de asistenţă medicală. Executarea la acest capitol 

constituie 99,99%. Pe parcursul anului de gestiune, salariilor şi plăţile destinate demnitarilor şi 

funcţionarilor Aparatului CEC au fost achitate la timp. La fel au fost efectuate calculele  şi achitări 

pentru drepturile cuvenite pentru perioada concediilor de odihnă, a ajutoarelor materiale, conform 

prevederilor legale,  precum şi a concediilor pentru incapacitatea temporară de muncă în baza 

buletinelor medicale avizate. S-au efectuat lunar, conform prevederilor legale, toate transferurile la 

buget a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii precum şi a celor 

individuale, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron şi salariaţi. 

 Toate dările de seamă lunare, trimestriale şi anuale  au fost prezentare în termenii stabiliţi 

organelor de resort. (Direcţia Administrare Fiscală, sect. Centru, Casa Teritorială de Asigurări 

Sociale, sect. Centru, Departamentul de Statistică). 

 Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii sînt în mărime de 45,8% din alocaţiile aprobate la 

capitolul cheltuieli curente. La această categorie, cheltuielile au fost destinate  preponderent 

reparaţiei curente a încăperilor clădirii CEC în sumă de 1425,9 mii lei, care include 1070,2 mii lei 

costul reparaţiei încăperilor, 260,1 mii lei costul uşilor noi, restul sumei include procurarea 

materialelor de construcţie şi achitarea lucrarilor pentru reparaţia în subsolul cladirii CEC.Pentru 

materiale şi obiecte  de uz gospodaresc suma de 346,6 mii lei include procurarea rechizitelor de 

birou 61,4 mii lei, procurarea tehnicii de uz casnic 39,3 mii lei, servicii tipografice  20,8 mii lei, 

procurarea printerelor si cartridge 44,6 mii lei, mobilier  6,0 mii lei, bunuri cu logoul CEC-57,0 mii 

lei, safeuri- 14,9 mii lei, solutii şi echipament pentru curăţenie 20,0 mii, mărfuri pentru uz 

gospodăresc 11,7 mii lei şi alte cheltuilei aferente acestui articol. La capitolul servicii de transport, 

sunt incluse cheltuilei legate de achitarea serviciilor prestate de conducătorii auto în sumă de 101,2 

mii lei, achiziţionare combustibilului 196,7 mi lei, achiatrea taxei pentru drum,  achitarea taxei 

pentru testarea  tehnică a autoturizmelor precum si costurile pentru reparaţia acestora. Articolul 

mărfuri şi servicii neatribuite altor aliniate include cheltuieli pentru plata serviciilor personalului de 

dezervire, în număr de 6 persoane, suma de 262,9 mii lei, serviciile de expertiză a tavanului din sala 

de şedinţe  20,1 mii lei, plata serviciilor pentru proiectarea parametrilor tehnici a serverului  130, mii 

lei. Executarea cheltuielilor ce ţin de articolul  plata  marfurilor şi serviciilor este  în mărime de 

92,22%. Neexecutarea de 270,5 mii lei (7.7%) include  64,2 mii lei, sumă neexecutată la contractul 

privind livrarea energiei electrice,  69,3 mii  lei sumă neexecutată la contractual privind livrarea 

consumului de gaz natural, 26,8 mii lei sumă neexecutată la prestarea serviciilor de telecomunicaţii, 

restul sumei neexecutate este suma economisită la plata altor mărfuri şi servii. Factorul care a 

influenţat in mare masură neexecutarea acestor sume este că facturile spre plată a serviciilor sus 

menţionate sunt prezentate după data de 31 decembrie a anului de gestiune. Pentru executarea 

cheltuielilor sus menţionate, DFE a efectuat în termen şi conform contractelor încheeate toate plăţile 

întocmind ordine de plată şi note justificative conform normelor legale în vigoare. 

administrative 

TOTAL 

CHELTUIELI 

CAPITALE     4005,0 34,5  3929,9 98,12 75,1 

TOTAL 

CHELTUIELI 

  

11600,2 

 

11247,3 96,96 352,9 
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 În anul 2013 pentru cheltuielile de deplasare au fost allocate 269,0 mii lei. Executarea 

acestora este îm mărime de 99,96%. Cheltuielile incluse sunt pentru procurarea biletelor avia, 

achitarea plăţilor pentru cazare, diurnă, asigurare medical etc. 

         Capitolul transferuri pentru populaţie include plata indemnizaţiei membrilor CEC în mărime 

de 15% din salariul mediu pe economie pentru o şedinţă a Comisiei, indemnizaţii achitate la 

încetarea raportului de serviciu a funcţionarilor CEC şi plata indemnizaţiei pentru incapacitatea 

temporară de muncă achitată din mijloacele financiare ale angajatorului .Executarea la acest articol 

este de 96,99%, 3,01% neexecutate, ce constituie 6,8 mii lei este suma neexecutată pentru plata 

indemnizaţiei membrilor CEC. Toate plăţile aferente acestui articol au fost efectuate în termen, 

intocmindu-se toate ordinele de plata şi notele justificative pentru prezentare acestora la Ministerul 

de Finanţe. 

          Cheltuielile capitale pentru anul de gestiune sunt executate în proporţie de 98,12%. 

         Acest capitol cuprinde două articole de cheltuieli , procurarea mijloacelor fixe şi reparaţia 

capitală a clădirilor administrative. Pentru procurarea mijloacelor fixe au fost cheltuiţi 1970,2 mii 

lei, ceea ce include 1287,0 mii lei achiziţionarea unei minitipografii performante, 613,99 mii lei 

achzitionarea a două automobile(un aotomobil pentru CEC şi unul pentru CICDE), restul sumei 

cuprinde bunuri achiziţionate care sunt atribuite acestui articol conform clasificaţiei bugetare. 

Cheltuielile pentru reparaţia capitală a clădirii administrative sunt în mărime de 1959,7 mii lei, 

aceste cheltuieli includ 275,96 mii lei  sumă alocată pentru schimbarea sistemului de încălzire al 

clădirii CEC, 866,70 mii lei   sumă alocată pentru schimbarea cablurilor de tensiune înaltă şi de 

tensiune joasă. La acest articol sunt reflectate şi sumele  de 49,7 mii lei  pentru proiectarea 

acoperişului cladirii CEC,  2,4 mii lei pentru supravegherea lucrărilor de schimbare a acoperişului 

de către autorul proiectului, 15,8 mii lei achitarea servicilor de supraveghere a lucrarilor de către 

persoană licenţiată şi 24,9 mii lei cheltuieli ce ţin de pregătirea sălii de şedinţe  pentru schimbarea 

sistemului de încălzire. 

 Pentru executarea cheltuielilor la acest articol au fost intocmite si prezentate spre achitare în 

termen toate ordinile de plată şi notele justificative, respectând prevederile contractuale şi cele 

legale. 

 2.Cheltuieli pentru efecturarea alegerilor în autorităţile administraţiei publice locale -

338,90 mii lei: 

 Structura cheltuielilor aprobate şi executate pentru efecturarea alegerilor în autorităţile 

administraţiei publice locale, în aspectul articolelor de cheltuilei ale calsificaţiei bugetare , la 

componenta de bază, se prezintă în tabelul de mai jos:                                               

Indicii Art. Al. 

Precizat 

pe 

perioada 

de 

gestiune               

(mii lei) 

Ponderea în 

totalul 

cheltuileilor             

(%) 

Executat 

2013                     

(mii lei ) 

Executat 

faţă de 

precizat 

(%) 

Sold           

(mii 

lei) 

CHELTUIELI 

CURENTE                

Plata mărfurilor şi 

serviciilor 113   

 

  

   Materialele şi obiectele 

de uz gospodăresc 

 

03  

 

  8,6 
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         Cu referire la cheltuieli pentru efecturarea alegerilor în autorităţile administraţiei publice locale 

executarea alocaţiilor este de 99 %. Aceste cheltuieli au fost destinate preponderent la articolul 

113.45  mărfuri şi servicii neatribuite altor aliniate , unde sunt reflectate cheltuielile pentru 

remunerarea membrilor consiliilor şi birourilor electorale. 

 Pe parcusul anului de gestiune au fost desfăşurate alegeri locale noi ale primarilor în  şase 

localităţi ale ţării, pentru care a fost necesară alocarea de mijloace  financiare. În acest sens, pentru 

cele şase consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi şapte birouri electorale ale secţiilor 

de votare constituite în perioada electorală, au fost întocmite, pentru fiecare, planuri de finanţare 

conform devizelor de cheltuieli aprobate de CEC şi prezentate Ministerului Finanţelor pentru 

executare. S-a realizat în acest context şi activitatea necesară atribuirii codurilor trezoreriale şi 

fiscale pentru cele 6 organe electorale inferioare constituite în vederea organizării şi desfăşurării 

alegerilor. S-a stabilit numărul membrilor şi de personalului degrevat pentru termene 

corespunzătoare activităţii în fiecare organ electoral aprobat prin hotărîrile CEC. 

Consiliile electorale au prezentat Comisiei Electorale Centrale darea de seamă privind 

executarea devizului de cheltuieli, cu toate anexele, în termenii stabiliţi de legislaţie. 

În urma verificării  dărilor de seamă prezentate de către consiliile electorale de circumscripţie 

de nivelul întîi, nu au fost constatate abateri, astfel mijloacelor financiare  alocate prentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 2013 au fost executate în limitele aprobate  şi  

conform destinaţiilor. 

          Pentru reglementarea cheltuielilor concurenţilor electorali s-a aprobat plafonul mijloacelor 

financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile locale noi, stabilindu-se şi obligativitatea 

raportării veniturilor şi cheltuielilor de către aceştia. Au fost elaborate formularele necesare privind 

evidenţa contabilă atît pentru consilii, cît şi pentru concurenţii electorali.  

 În perioada electorală pentru aceste alegeri CEC a colectat şi a luat act de rapoartele 

financiare ale concurenţilor electorali şi în urma verificării rapoartelor, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile reflectate în ele sunt identice cu datele trimise de băncile în care concurenţii electorali au 

deschis conturi cu menţiunea „Fond electoral”. Raportele  financiare privind veniturile şi cheltuielile 

Serviciile de 

telecomunicaţie şi de 

poştă 

 

 11 

 

  4,8 

  Servicii de transport  13 

  

19,6 

  Serviciile editoriale   22 

  

13,2 

  Cheltuielile de 

protocol   23 

  

4,2 

  Mărfuri şi servicii 

neatribuite altor 

alienate 
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278,2 

  TOTAL 

CHELTUIELI 

PENTRU MĂRFURI 

ŞI SERVICII 

 

 

332.4 98.0 328.6 99.0 3.8 

Deplasările în interes 

de serviciu 

114 

01 6,5 2.0 5,8 89.0 0.7 

TOTAL 

CHELTUIELI 

CURENTE 

  

  338,9 

 

334,4 

 

4.5 
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concurenţilor în campania electorală pentru alegerile locale noi au fost prezentate  consiliilor  

electorale de circumscripţii electorale comunale şi săteşti. 

 3) Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea referendumurilor -124,5 mii lei: 

Structura cheltuielilor aprobate şi executate pentru efecturarea referendumurilor, în aspectul 

articolelor de cheltuieli ale calsificaţiei bugetare , la componenţa de bază, se prezintă în tabelul de 

mai jos:  

 

 Alocaţiile  ce ţin de  efectuarea referendumurilor  sunt executate în proporţie de 99 %. Aceste 

cheltuieli, deasemenea, au fost destinate preponderent la articolul 113.45  mărfuri şi servicii 

neatribuite altor aliniate , unde sunt reflectate cheltuielile pentru remunerările membrilor consiliilor 

şi birourilor electorale. La fel ca şi la alegerile locale noi, Direcţia financiar economică a elaborate şi 

întocmit toate actele necesare ce ţin de domeniul patronat întru asigurarea finanţarii şi executării 

alocaţiilor bugetare pentru organizarea şi desfăşurarea refendumurilor. 

 La capitolul  venituri din  mijloace speciale suma  90,4 mii lei constituie încasare veniturilor 

conform contractului de arendă a spaţiului de către notar.  

 Aceste surse au fost alocate pentru cheltuielile  ce ţin de organizarea Conferinţei Europene a 

autorităţilor electorale sub genericul  ”Codul bunelor practici în materie electorală : puncte tari şi 

evoluţii posobile” din26-27 iunie 2013. 

Indicii Art. Al. 

Precizat 

pe pe 

perioada 

de 

gestiune               

(mii lei) 

Ponderea în 

totalul 

cheltuileilor             

(%) 

Executat 

2013                     

(mii lei ) 

Executat 

faţă de 

precizat 

(%) 

Sold           

(mii 

lei) 

CHELTUIELI 

CURENTE                

Plata mărfurilor şi 

serviciilor 113   

 

  

   Materialele şi obiectele 

de uz gospodăresc 

 

  03  

 

  3,7 

  Serviciile de 

telecomunicaţie şi de 

poştă 

 

 11 

 

  1,5 

  Servicii de transport  13 

  

7,2 

  Serviciile editoriale   22 

  

5,8 

  Cheltuielile de protocol   23 

  

1,5 

  Mărfuri şi servicii 

neatribuite altor alienate 

 

45 

  

91,3 

  TOTAL CHELTUILEI 

PENTRU MĂRFURI ŞI 

SERVICII 

 

 

123,3 99,0 111,0 99.0 12,3 

Deplasările în interes de 

serviciu 

114 

01 1,2 1,0 1,0 1,0 0,2 

TOTAL CHELTUIELI 

CURENTE 

  

  124,5 

 

112,0 

 

4.5 
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 Destinaţia cheltuielilor a fost pentru arenda sălii si servicii de restaurant  62,2 mii lei, 

suvenire pentru membrii delegaţiilor 8,4 mii lei, materiale pentru conferinţă, gen, stilouri,etichete, 

insigne, agende  11,8 mii lei, servii de transport  8,0 mii lei. 

 Pe parcursul anulul 2013 Direcţia financiar economică a elaborat proiecte de acte normative, 

care au fost adoptate de către Comisia Electorală Centrală, Parlament, referitor la finanţarea 

Comisiei şi altor organe electorale ierarhic inferioare,a efectuat planificarea şi gestionarea 

mijloacelor financiare necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi activitatea Aparatului 

Comisiei, a supravegheat corectitudinea distribuirii mijloacelor financiare alocate Comisiei şi 

consiliilor electorale de circumscripţie,a efectuat  monitorizare  statistică şi financiară a proceselor 

electorale, a organizat  evidenţei contabilă corectă implimentând programul contabil 1C, a întocmit  

raportele lunare, trimestriale şi anuale asupra gestionării mijloacelor   financiare  alocate CEC. 

 

XI. ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE AL CEC 

PENTRU CETĂŢENI  
 

Fiind creat în scopul facilitării şi ridicării nivelului de informare al cetăţenilor şi implicare a lor 

în procesul  decizional, Biroul de informare reprezintă baza comunicării în ambele sensuri între 

cetăţeni şi autoritatea electorală, care să fie o comunicare eficientă şi agreabilă.  

Biroul de informare oferă tuturor solicitanţilor asistenţa infodocumentară şi formativă necesară. 

Despre gradul de satisfacţie privind calitatea serviciilor prestate, beneficiarii pot face înscrisuri în 

Condica de sugestii şi reclamaţii a Biroului. 

În anul 2013, activitatea Bibliotecii CEC s-a desfăşurat pe două direcţii principale:  

 Dezvoltarea fondului de carte; 

 Evidenţa, catalogarea şi indexarea intrărilor. 

Dezvoltarea fondului de carte al Bibliotecii CEC  

Dezvoltarea fondului de carte are loc în trei modalităţi: achiziţia cărţilor/publicaţiilor prin 

procedura de cumpărare, prin crearea documentelor proprii şi prin donaţii. 

 - Achiziţia tradiţională prin procedura de cumpărare se referă atît la documentele tipărite 

(cărţi şi publicaţii periodice), cît şi la cele pe suport electronic (CD-ROM, DVD; Video etc.). În 

această privinţă, la sfîrşitul fiecărui an, în urma propunerilor înaintate de funcţionarii Aparatului 

CEC, se întocmeşte o precomandă, o listă a lucrărilor pe care ei le consideră utile, necesare de 

achiziţionat. În acest sens, pe parcursul anului 2013 au fost procurate mai multe dicţionare, ziare, 

reviste şi publicaţii periodice. 

 - Achiziţia prin donaţii. Cea mai importantă sursă de dezvoltare a fondului de carte a 

Bibliotecii CEC o constituie donaţiile. Pe parcursul anului 2013 fondul de carte a fost completat cu 

un număr semnificativ (peste 100 de titluri noi), preponderent materiale în domeniul electoral, în 

mare parte acestea fiind oferite de organizaţiile internaţionale de profil, de autorităţile electorale din 

alte state, de partenerii de dezvoltare ai CEC şi alte instituţii din Republica Moldova.  

 - Achiziţia prin crearea documentelor proprii. După cum s-a relatat în compartimentul 

VII al prezentului raport, în anul 2013 Comisia Electorală Centrală a editat două numere ale 

Buletinului informativ al CEC, diverse pliante, broşurile „Ghidul jurnalistului” şi „Cunoaşte dreptul 

tău electoral”, destinate jurnaliştilor, şi respectiv – tinerilor alegători. 

  

 Evidenţa, catalogarea şi indexarea unităţilor bibliografice 

 Evidenţa, catalogarea şi indexarea se realizează în cadrul Bibliotecii CEC prin înregistrarea în 

baza de date a tuturor resurselor informaţionale. Biblioteca utilizează un sistem de catalogare şi 

indexare propriu. Catalogarea şi indexarea are ca scop înregistrarea tuturor publicaţiilor şi 

gestionarea catalogului on-line. Activitatea de catalogare şi indexare este una dintre cele mai 
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consumatoare de timp şi depinde direct de modul de descriere a documentelor, precum şi de indicele 

de clasificare.  

 În prezent, fondul de carte al Bibliotecii CEC cuprinde peste 2000 de publicaţii, în special lucrări 

ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor atît în Republica Moldova, cît şi în alte ţări.  

 Toate documentele achiziţionate în anul 2013 au fost luate în evidenţă în timp util, urmărindu-se, 

concomitent, actualizarea colecţiilor existente prin casarea exemplarelor deteriorate fizic, precum şi 

a celor al căror conţinut era deja depăşit.  

 Fiecare unitate bibliografică a fost dotată cu accesoriile necesare identificării în procesul 

circulaţiei: eticheta de cotă şi ştampila Comisiei. Astfel, pe parcursul anului 2013, în permanenţă a 

fost actualizat catalogul sistematic şi cel tematic al Bibliotecii, precum şi fonoteca Comisiei 

Electorale Centrale
35

.  

 

Aplicaţia „Biblioteca electronică” 

În semestrul al doilea al anului 2013 a fost creată aplicaţia „Biblioteca electronică”, care face 

posibilă vizualizarea, căutarea şi accesul on-line la resursele informaţionale electronice. Obiectivul 

principal al acestei aplicaţii este îmbunătăţirea nivelului de deservire al utilizatorilor Bibliotecii 

CEC, prin crearea condiţiilor pentru un acces mai extins şi rapid la conţinutul materialelor tipărite, 

prin  perfecţionarea calităţii serviciilor de informare, de asemenea creşterea numărului de utilizatori 

în perioada de tranziţie la resurse electronice.      

În prezent, aplicaţia „Biblioteca electronică” este structurată pe următoarele compartimente: 

„Fondul de carte” , „Fonoteca CEC”, „Materiale ale conferinţelor / seminarelor” şi „Rapoarte”. 

Compartimentul „Fondul de carte” este compus din 11 secţiuni. Compartimentul „ Fonoteca 

CEC ” cuprinde spoturi video, materiale de educaţie, emisiuni televizate şi informaţii despre 

partidele politice şi concurenţii electorali. Toate resursele informaţionale incluse în compartimentele 

sus-numite pot fi accesate pentru vizualizarea detaliilor, şi anume: titlul, autorul, editura, anul 

ediţiei, numărul inventarului şi menţiunea de acces – la raft sau fişier. 

 
 

XII. RELAŢII EXTERNE. COLABORARE CU ALŢI SUBIECŢI 
 

În domeniul relaţiilor externe, CEC a întreprins o serie de activităţi pentru stabilirea, 

menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu partenerii externi: organizaţii internaţionale 

(Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), OSCE/ODIHR,  Consiliul Europei (CoE), 

CSI); reprezentanţi ai autorităţilor electorale din alte state; partenerii de dezvoltare şi misiunile 

diplomatice din RM (PNUD, IFES, Delegaţia UE în Moldova, Consiliul Europei, OSCE etc.). 

Obiectivul de bază al colaborării l-a reprezentant asigurarea condiţiilor necesare pentru 

adoptarea de către Comisia Electorală Centrală a celor mai bune şi moderne practici în domeniul 

electoral şi perfecţionarea legislaţiei electorale în vederea desfăşurării unor alegere libere şi corecte, 

bazate pe asigurarea respectării drepturilor constituţionale şi libertăţilor civile ale tuturor cetăţenilor. 

Totodată, s-au întreprins măsuri pentru asigurarea transparenţei în activitatea Comisiei şi 

promovarea imaginii acesteia peste hotarele ţării, în vederea creşterii încrederii comunităţii 

internaţionale faţă de organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Republica Moldova. 

 Pentru atingerea acestor scopuri, au fost întreprinse activităţi, după cum urmează: 

- participarea reprezentanţilor CEC la evenimente internaţionale, regionale, observarea 

alegerilor şi schimburi de experienţă cu autorităţile electorale din alte state; 

- participarea reprezentanţilor CEC la întrunirile dintre autorităţile publice din Republica 

Moldova şi organizaţiile internaţionale partenere (Consiliul Europei, UE, NATO), organizate de 
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către MAEIEI. Reprezentanţii CEC au prezentat progresele Comisiei în domeniile sus-menţionate, 

care au fost realizate pe parcursul ultimilor ani, precum şi activităţile planificate pentru viitor, 

inclusiv cele care necesită asistenţă din partea comunităţii internaţionale; 

- organizarea întrevederilor dintre conducerea CEC şi partenerii de dezvoltare, în vederea 

prezentării priorităţilor de activitate ale CEC, precum şi solicitarea suportului necesar pentru 

desfăşurarea acestora;  

- solicitarea de la partenerii externi sau punerea lor la dispoziţie a informaţiilor şi materialelor 

ce ţin de procesul electoral din Republica Moldova (RM) şi activitatea CEC. 

 

Colaborarea regională şi internaţională în domeniul electoral 

Colaborarea internaţională în domeniul electoral s-a caracterizat prin desfăşurarea mai 

multor evenimente importante pentru Comisia Electorală Centrală, şi mai larg pentru Republica 

Moldova. 

Printre acestea se numără cea de-a 10-a ediţie a Conferinţei europene a autorităţilor 

electorale cu genericul „Codul bunelor practici în materie electorală: puncte forte şi evoluţii 

posibile” desfăşurată la Chişinău. Evenimentul a fost organizat în perioada 26 - 27 iunie 2013, de 

către Comisia de la Veneţia în colaborare cu CEC.  

Desfăşurarea lucrărilor acestui eveniment anume în Republica Moldova este un semnal de 

încredere şi apreciere oferită de către Consiliul Europei pentru progresele înregistrate în domeniul 

electoral în ţara noastră, pe parcursul ultimilor ani. Scopul evenimentului a constat în oferirea unei 

platforme favorabile pentru realizarea schimbului de experienţă şi de bune practici în domeniul 

electoral între reprezentanţii diferitor state şi instituţii, precum şi discutarea principiilor/standardelor 

electorale europene, inserate în Codul bunelor practici în materie electorală. Totodată, reuniunea a 

reprezentat o oportunitate de a reliefa preocupările şi realizările diferitor ţări în domeniul electoral.  

În paralel, la data de 27 iunie 2013 autorităţile electorale din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 

Republica Moldova şi Ucraina s-au întrunit într-o şedinţă de coordonare a Programul Facilitatea 

Parteneriatul Estic. În cadrul acestei întrevederi, a fost făcută o retrospectivă a evenimentelor 

desfăşurate pînă la moment în cadrul Facilităţii şi a fost efectuat un schimb de opinii vizavi de 

îmbunătăţirea colaborării. 

Programul Facilitatea Parteneriatul Estic reprezintă un instrument important de colaborare 

regională, susţinut de către Consiliul Europei. Scopul Programului este de a oferi asistenţă ţărilor-

partenere, în vederea reformării procesului electoral şi ajustării acestuia la standardele europene. 

Programul creează un mediu favorabil abordării problemelor identificate de structurile Consiliului 

Europei şi facilitează schimbul de bune practici între statele participante. În perioada de referinţă, în 

cadrul programului, au avut loc două seminare la care au participat şi reprezentanţii CEC. 

Evenimentele au fost desfăşurate la Tbilisi (Georgia) şi Strasbourg (Franţa) şi au abordat 

următoarele tematici: Utilizarea resurselor administrative în timpul campaniei electorale şi 

Observarea alegerilor. Seminarul de la Strasbourg a fost ultimul eveniment desfăşurat în cadrul 

Parteneriatului. La moment Consiliul Europei negociază prelungirea programului. 

Un alt eveniment de însemnătate majoră este legat de participarea reprezentanţilor CEC la 

Adunarea de constituire a Asociaţiei Mondiale a Autorităţilor Electorale (A-WEB), ce a avut loc la 

14 octombrie 2013, la Seul (Coreea de Sud), în contextul desfăşurării celei de-a 6-ea Conferinţe a 

Organizaţiei Electorale Globale. La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor electorale 

din circa 100 de state şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, cu atribuţii în domeniul 

alegerilor. În cadrul adunării a fost adoptată Carta Asociaţiei, care a fost semnată şi de către CEC a 

RM, în acest fel instituţia noastră devenind membru al acestei organizaţii.  

Rolul A-WEB constă în crearea unei reţele între autorităţile electorale din întreaga lume, în 

vederea realizării schimbului de informaţii şi experienţă în domeniul electoral, precum şi 

consolidarea capacităţilor profesionale a funcţionarilor electorali prin educaţie şi instruiri.  
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În calitate de membru instituţional al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 

(ACEEEO), Comisia Electorală Centrală a fost prezentă la cea de-a 22-a ediţie a conferinţei anuale, 

cu tema „Rolul tehnologiilor de informare şi comunicare. Media socială în perioada electorală” şi la 

Adunarea generală a Asociaţiei. Evenimentele s-au desfăşurat la Varşovia. Un lucru foarte 

important legat de acest eveniment este faptul că instituţia noastră a fost aleasă în componenţa 

comitetului executiv al ACEEEO, cu votul majoritar al membrilor organizaţiei. Noua componenţă a 

comitetului executiv, care constă din 7 ţări membre, a fost aleasă, prin vot secret, la adunarea 

generală a Asociaţiei şi va avea un mandat de 3 ani. În cadrul reuniunii, membrii Adunării generale 

au remarcat aportul CEC a RM în dezvoltarea şi consolidarea organizaţiei şi promovarea activităţii 

acesteia. Această oportunitate va ajuta CEC să-şi consolideze poziţia în cadrul Asociaţiei, precum şi 

să intensifice relaţiile sale de colaborare cu colegii din alte state. 

Protocolul participanţilor la prima reuniune a reprezentanţilor instituţiilor electorale, 

organizată la Sighnaghi (Georgia), în perioada 9-11 februarie 2011 reprezintă un document ce stă 

la baza cooperării regionale dintre statele din regiunea Europa de Est şi Asia Centrală. În vederea 

realizării acestei colaborări, la Tbilisi (Georgia) s-a desfăşurat cea de-a treia reuniune anuală a 

Organelor electorale, cu tema „Managementul conflictelor în procesul electoral”. Evenimentul a 

avut ca obiectiv schimbul de experienţă pentru o eventuală elaborare a unor metode comune în 

scopul de a îmbunătăţi procedurile de remediere a conflictelor în procesul electoral şi domeniul 

electoral în general, precum şi de a promova democraţia.  

 Comisia Electorală Centrală continuă să participe la evenimentele organizate în cadrul 

Comunităţii Statelor Independente. În perioada de referinţă reprezentanţii CEC au participat la  

Seminarul internaţional cu tema: ”Dezvoltarea legislaţiei electorale în ţările CSI: căile 

perfecţionării şi practica implementării”, desfăşurat la Baku (Republica Azerbaidjan).   

Instruirea reprezintă unul dintre principalii factori necesari pentru îmbunătăţirea capacităţii 

profesionale a fiecărei persoane, indiferent de domeniul de activitate, şi trebuie să aibă un caracter 

continuu. Spre deosebire de instruirile naţionale în domeniul electoral, cele internaţionale oferă 

participanţilor nu doar posibilitatea de a acumula noi cunoştinţe privind practica şi standardele 

internaţionale, dar şi creează un mediu favorabil pentru realizarea schimbului de experienţă cu 

reprezentanţii autorităţilor electorale din alte state.  În acest sens, în perioada 08 – 12 aprilie 2013, a 

avut loc un seminar pentru observatorii internaţionali în misiunile de scurtă durată “Short-Term 

Observers (STO)”. Evenimentul a avut loc în oraşul Belgrad (Republica Serbia) şi a fost organizat 

de către Biroul OSCE pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO). Scopul 

training-ului a fost de a spori cunoştinţele participanţilor privind desfăşurarea unor alegeri libere, 

democratice şi corecte, în conformitate cu standardele internaţionale şi de a le face cunoscută 

metodologia OSCE de observare a alegerilor. 

 

Misiuni de observare a alegerilor 

Participarea la evenimentele electorale din alte state reprezintă şi o bună ocazie pentru 

consolidarea relaţiilor de colaborare atît cu autorităţile electorale din ţara gazdă, cît şi cu alte 

instituţii, participante la aceste evenimente. Realizarea schimbului de experienţă nemijlocit în 

perioada electorală oferă oportunitatea de a vedea cum funcţionează, în practică, anumite proceduri 

electorale, de a urmări activitatea autorităţilor electorale, în cea mai fierbinte perioadă a ciclului 

electoral. 

Pe parcursul anului 2013, membrii şi funcţionarii CEC au avut posibilitatea să monitorizeze 

alegerile din 6 state. Instituţia noastră a stabilit relaţii de colaborare şi cu noi parteneri (Cipru şi 

Macedonia).  

De obicei, programul vizitelor de observare a alegerilor are 3 componente de bază: 

participarea la o reuniune introductivă cu conducerea autorităţii electorale din ţara gazdă în ziua 

anterioară zilei alegerilor, observarea zilei alegerilor nemijlocit în secţiile de votare şi participarea la 
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o întrevedere organizată în ziua ulterioară zilei alegerilor, la care se dau informaţii despre modul de 

desfăşurare a alegerilor, rata de participare şi rezultatele preliminare ale votării. 

Dînd curs invitaţiilor primite, reprezentanţii CEC au participat la observarea alegerilor 

prezidenţiale. Analizînd rapoartele vizitelor întreprinse în Armenia, Azerbaidjan şi Georgia, au fost 

identificate cîteva aspecte comune privind desfăşurarea scrutinelor. În continuare vom prezenta o 

analiză comparativă  a unor practici din aceste state: 

 Programul de lucru în ziua alegerilor - atît în cazul Armeniei, cît şi în cazul Azerbaidjanului, 

alegerile au fost stabilite într-o zi lucrătoare, care a fost declarată ulterior liberă. Orarul alegerilor în 

aceste ţări este diferit de cel aplicat în RM – Azerbaidjan (08:00-19:00), Armenia (08:00-20:00),  

 Listele electorale – în toate statele sus-menţionate acestea sînt afişate la intrarea în secţia de 

votare, iar informaţia afişată nu conţine IDNP sau numărul actului de identitate al alegătorului. 

Totodată, în cazul Azerbaidjanului, fiecărui alegător îi este atribuit un număr de înregistrare unic, ce 

facilitează identificarea lui. Listele electorale pot fi verificate on-line pe pagina web a organului 

electoral (Armenia, Georgia). Acestea sînt întocmite de către o autoritate de stat, responsabilă şi de 

registrul de stat al populaţiei, pe care în perioada electorală le transmite autorităţilor electorale 

(Armenia, Georgia) sau sînt pregătite de către organismul electoral (Azerbaidjan).  

 Înregistrarea candidaţilor – pe lîngă documentele necesare înregistrării, aproximativ aceleaşi 

ca şi în RM, în unele state trebuie achitată şi o taxă electorală, de exemplu în Armenia taxa e de 20 

mii EUR, în Azerbaidjan - 10 mln. EUR, bani care vor fi restituiţi în cazul în care candidatul obţine 

un procent minim de voturi stabilit. 

 Logistica electorală – aceasta este standardizată, în felul acesta nu apare loc pentru 

interpretări greşite sau aplicare neuniformă. Urnele de vot sînt transparente, iar pentru securizarea 

lor se folosesc sigilii de tip colier cu autoblocare şi autocolant pe care se aplică ştampila. 

 Securizarea votării – în Armenia, în fiecare secţie de votare se utilizează ştampile cu cerneală 

specială care, după aplicare pe actul de identitate, dispare peste 12 ore. Alegătorul completează 

buletinul de vot şi îl pune într-un plic, după care introduce plicul în urna de vot. În Azerbaidjan şi 

Georgia, alegătorului i se marchează degetul mare de la mîna stîngă cu un lichid invizibil, iar înainte 

de a primi buletinul de vot se controlează cu ajutorul unei lămpi ultraviolete dacă alegătorul nu a 

votat anterior. Astfel de soluţii exclud pretenţiile alegătorilor privind murdărirea actului de identitate 

sau nedorinţa acestora de a-şi însemna actul din careva considerente (de ex. religioase), şi aduc un 

plus respectării principiului „vot liber exprimat”. 

 Votarea persoanelor cu dizabilităţi – în cazul Armeniei, pentru nevăzători se utilizează un 

suport special (cîte un exemplar pentru fiecare secţie de votare) pe care este tipărit textul buletinului 

de vot în alfabetul Braille. Buletinul de vot obişnuit se introduce în suportul special, astfel încît 

textele se suprapun şi alegătorul poate de sine stătător să-şi exprime votul. Slabvăzătorii au 

posibilitatea să citească textul buletinului de vot cu ajutorul unei lupe de mărimea şi forma 

buletinului de vot. 

Procesul electoral din Republica Cipru a prezentat un interes special pentru CEC din RM, sub 

aspectul proceselor şi a condiţiilor de votare a cetăţenilor din zonele separatiste (înregistrarea 

alegătorilor, votarea peste hotarele ţării, creşterea ratei de participare a alegătorilor etc.). Spre 

deosebire de statele sus-menţionate, modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor în Cipru este 

diferită, ciprioţii avînd la bază unele tradiţii democratice dezvoltate pe parcursul anilor. Aşa cum în 

2013, în Cipru au avut loc alegeri prezidenţiale, o delegaţie CEC a participat la observarea acestora.  

Sistemul autorităţilor electorale din Republica Cipru este de tip guvernamental. Totodată, 

încrederea cetăţenilor şi candidaţilor faţă de activitatea acestora este destul de mare,  în perioada 

electorală practic nu există contestaţii, iar rata de participare este una înaltă. 

Membrii birourilor electorale nu sînt desemnaţi de partide politice, ci selectaţi, instruiţi şi 

angajaţi de către autoritatea electorală. Un astfel de model de creare a organelor electorale face să 

crească profesionalismul şi responsabilitatea acestora. 
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Înregistrarea alegătorilor este una activă. Alegătorii se înregistrează la autorităţile 

administraţiei regionale sau prin intermediul unui formular completat on-line. După ce se 

înregistrează, alegătorul primeşte un carnet de alegător, care reprezintă unicul document în baza 

căruia se permite votarea. La alegerile prezidenţiale alegătorii votează în conformitate cu adresa 

electorală declarată, la cele prezidenţiale în corespundere cu localitatea în care s-au născut, iar la 

cele locale potrivit înregistrării la domiciliu. 

Votarea în toate secţiile de votare are loc doar pe parcursul unei singure zile între orele 7-

18:00 (ora locală a Ciprului), inclusiv în secţiile de votare deschise peste hotarele ţării. Votarea este 

obligatorie. Deşi anterior au existat anumite sancţiuni pentru neprezentarea la urnele de vot, la 

moment acestea nu se aplică. Fiecare alegător votează personal la secţia de votare în care s-a 

înregistrat, votarea pe liste suplimentare sau la locul aflării nu este permisă. 

Pentru ca cetăţenii ciprioţi din zona separatistă să poată vota, ei trebuie să se înregistreze 

obligatoriu în lista electorală. Aceştia votează conform regulii generale, dar numai la secţia de 

votare la care s-au înregistrat (amplasată în apropiere de zona de securitate). Unica excepţie constă 

în faptul că ei pot vota cu orice act ce le stabileşte identitatea. Secţii de votare în zona separatistă nu 

sînt deschise, dar autorităţile turceşti nu periclitează participarea acestor cetăţeni la votare. 

În urma realizării unor studii de caz, Croaţia a fost identificată drept o altă destinaţie care 

reprezintă un interes aparte pentru instituţia noastră din două considerente: primul pentru că sistemul 

electoral din această ţară este foarte apropiat de cel din Republica Moldova şi al doilea, deoarece în 

ultimii ani Croaţia a înregistrat realizări şi progrese importante, ce a determinat integrarea ei în 

Uniunea Europeană. În acest context, o delegaţie CEC a participat la observarea alegerilor 

deputaţilor croaţi pentru Parlamentul European.  

Ca şi în cazul Ciprului, numărul maxim de alegători arondaţi la o secţie de votare în Croaţia 

este de două ori mai mic faţă de Republica Moldova. Respectiv, după 6 ore de la închiderea secţiilor 

de votare Serviciul Electoral Central avea procesate deja circa 99% din voturi. În premieră, la 

alegerile europarlamentare cetăţenii croaţi au votat pe „liste deschise”, fiind aplicat votul 

preferenţial.  

Croaţia nu practică traducerea tuturor documentelor electorale într-o altă limbă, ceea ce îi 

permite să canalizeze o parte importantă a bugetului pentru alte scopuri, cum ar fi cel de acumulare 

şi procesare a documentelor electorale şi totalizare a rezultatelor alegerilor.  

Urnele şi cabinele pentru vot secret sînt confecţionate din carton şi sînt de o singură 

folosinţă, ceea ce permite economisirea cheltuielilor administraţiilor publice locale, care în ţara 

noastră acordă spaţii importante pentru păstrarea cabinelor şi a urnelor de vot confecţionate din lemn 

şi material textil, acestea pot prezenta chiar pericol de incendiu. Totodată şi instalarea lor implică 

resurse mici umane (o persoană) şi de timp (20-30 min.). 

Listele electorale conţin o rubrică despre sexul alegătorului, utilă pentru efectuarea auditului 

de gen. Această menţiune se face la momentul eliberării buletinului de vot prin aplicarea literei „B” 

sau „F”.  Din punctul nostru de vedere, această procedură este mai avantajoasă decît identificarea 

sexului alegatorului din informaţia de la Registrul de Stat al Populaţiei. 

Printre alte misiuni de observare a scrutinelor în alte ţări, se remarcă participarea unei 

delegaţii CEC la alegerile locale din Republica Letonia. Pe lîngă familiarizarea cu practica şi 

legislaţia electorală din această ţară, delegaţia CEC a avut întrevederi cu reprezentanţi ai organelor 

electorale din Letonia şi ai instituţiilor naţionale care asigură prevenirea şi lupta cu corupţia, precum 

şi cu cei care ţin evidenţa populaţiei, în vederea acumulării experienţei în domeniile de înregistrare a 

alegătorilor şi de asigurarea a transparenţei finanţelor politice. 

Vizitele în alte ţări au consolidat relaţiile dintre autorităţile electorale. Schimbul de 

informaţii privind procesele electorale a fost unul util şi oportun. 
 

Schimb de experienţă în domeniul electoral 
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Schimbul  de experienţă în domeniul electoral, de regulă, este realizat în perioada dintre 

alegeri. În acest timp, autorităţile electorale sunt dispuse pentru a acorda o mai mare atenţie 

schimbului de experienţă privind acţiunile întreprinse pe tot parcursul ciclului electoral. Totodată, 

aceste deplasări oferă posibilitatea de a avea întrevederi şi cu alte instituţii şi autorităţi, implicate în 

realizarea activităţilor electorale.  

În conformitate cu direcţiile cheie de activitate, incluse şi în  Planul strategic al CEC pentru 

anii 2012-2015, de asemenea avînd în vedere necesităţile de dezvoltare ale Comisiei Electorale 

Centrale, au fost identificate o serie de state, în vederea realizării schimbului de experienţă în 

domeniul electoral. Organizarea deplasărilor a fost posibilă datorită suportului oferit de către 

Guvernul Suediei prin intermediul PNUD Moldova, precum şi asistenţei oferite de IFES Moldova. 

Ţările selectate reprezintă fie democraţii cu tradiţie, fie state din spaţiul ex-sovietic, care au 

reuşit să atingă anumite performanţe, experienţa cărora ar putea să contribuie la consolidarea 

proceselor democratice din Republica Moldova şi să servească ca exemplu pentru perfecţionarea 

practicii şi legislaţiei electorale. 

  Un domeniu care necesită a fi adus în concordanţă cu recomandările Grupului Statelor 

împotriva Corupţiei (GRECO) îl reprezintă finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale. În acest context, pe parcursul anului 2013, au fost efectuate 3 vizite de studiu - în 

Polonia, Austria şi România. Pe lîngă schimbul de experienţă şi bune practici cu autorităţile 

electorale din aceste ţări, reprezentanţii CEC au avut întrevederi şi cu reprezentanţii altor autorităţi 

cu atribuţii în domeniul sus-menţionat - Austria (Parlamentul, Ministerul Afacerilor Interne, Curtea 

Constituţională şi autorităţile administraţiei publice locale), Polonia (Oficiul Electoral Naţional, cel 

mai numeros partid politic al Poloniei - Platforma Civică, Oficiul OSCE/BIDDO cu sediul în 

Polonia), România (Ministerul Justiţiei şi Secretariatul tehnic al Strategiei naţionale Anticorupţie din 

România).  

Aceste vizite au ajutat CEC să formuleze unele propuneri cu privire la îmbunătăţirea cadrului 

legislativ ce vizează finanţarea partidelor politice în Republica Moldova, care includ următoarele: 

 creşterea nivelului de încredere în activitatea Comisiei,  acest lucru fiind un element cheie 

pentru imaginea unei instituţii eficiente la capitolul controlului asupra finanţării partidelor politice;  

 pentru evitarea acuzaţiilor de implicare în finanţele partidelor politice, ar fi binevenită 

iniţiativa de creare, în cadrul CEC, a unui departament de control al finanţelor partidelor politice, 

care va efectua monitorizarea rapoartelor financiare ale partidelor politice, selectarea auditorilor şi 

partidelor supuse controlului; 

 prezentarea rapoartelor anuale şi celor din cadrul campaniilor electorale să fie efectuată în 

strictă conformitate cu termenele stipulate, iar în cazul încălcării acestor termene să survină 

inevitabil aplicarea necondiţionată a suspendării finanţării de stat a partidului pentru o perioadă de 

un an; 

 selectarea auditorilor şi partidelor ce vor fi supuse controlului să fie efectuată de către CEC, 

iar cerinţele de selectare a auditorilor trebuie să fie transparente şi clare pentru toţi participanţii. 

O altă temă, prioritară pentru CEC, se referă la implementarea Registrului de Stat al 

Alegătorilor. În conformitate cu prevederile Codului electoral, registrul urmează a fi implementat la 

nivel naţional în Republica Moldova începînd cu anul 2015. La moment, CEC a finalizat testarea şi 

se află în faza implementării graduale a registrului. Acest subiect a fost abordat atît în cadrul 

vizitelor de studiu în Polonia şi Austria, cît şi în cadrul unei deplasări efectuate în Ucraina. 

Delegaţia RM s-a informat asupra aspectelor referitoare la principiile de formare a 

Registrului de Stat al Alegătorilor (RSA) din Ucraina, asigurarea securităţii şi funcţionării continue 

a RSA, modul de protejare a datelor cu caracter personal şi cadrul legal cu privire la crearea, 

administrarea, actualizarea şi funcţionarea RSA. 
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Registrul de Stat al Alegătorilor din Ucraina este un sistem automatizat informaţional şi de 

telecomunicaţie, destinat păstrării, prelucrării datelor referitoare la cetăţenii ucraineni cu drept de 

vot. În urma vizitei, au fost formulate mai multe propuneri vizavi de registru, printre care: 

 instituirea unei structuri autonome de administrare a Registrului de Stat al Alegătorilor, 

subordonate CEC. În acest fel va creşte încrederea alegătorilor în corectitudinea întocmirii listelor 

electorale şi actualizarea permanentă a RSA, posibilitatea mai mare de angajare a specialiştilor de 

înaltă calificare şi profesionalism. Funcţia de bază a CEC ar trebui să fie organizarea alegerilor şi 

monitorizarea aplicării normelor legale cu privire la ţinerea Registrului de Stat al Alegătorilor; 

 crearea, în cadrul consiliilor de nivelul al doilea, a unei structuri de ţinere şi actualizare a 

Registrului de Stat al Alegătorilor. 

O altă vizită de studiu desfăşurată în  Ucraina a fost efectuată, în contextul ultimelor 

modificări ale Codului electoral, prin care a fost introdus de către Parlamentul Republicii Moldova, 

iar în scurt timp abrogat, sistemul mixt (paralel) de alegeri. Delegaţia şi-a propus să ia cunoştinţă de 

felul în care funcţionează în Ucraina sistemul mixt/paralel, pentru a vedea care sînt aspectele lui 

pozitive şi negative, particularităţile aplicării, dar mai ales să studieze prevederile legale şi modul 

practic de creare a circumscripţiilor în cazul sistemului majoritar.  De menţionat că Ucraina are 

experienţă în aplicarea sistemului paralel, iar reapariţia unei propuneri similare pe ordinea de zi nu 

va surprinde CEC fără cunoştinţe în domeniu. 

Delegaţia Comisiei Electorale Centrale a vizitat mai multe structuri statale din Ucraina, 

actori politici aflaţi la guvernare sau/şi din opoziţie, organizaţii neguvernamentale naţionale şi 

internaţionale, precum şi experţi independenţi, în cadrul cărora s-a informat despre prevederile 

legislaţiei ucrainene la acest subiect, a examinat îndeaproape practica organizatorică şi opiniile 

diferitor părţi implicate în procesul de organizare şi evaluare a procesului electoral. 

Bazîndu-se pe informaţia obţinută, în cazul revenirii la sistemul electoral mixt (paralel) un 

asemenea proiect ar urma să fie discutat pe larg atît între instituţiile publice, cît şi cu societatea 

civilă, preferabil fiind avizat şi de Comisia de la Veneţia, ceea ce va duce la excluderea unor 

coliziuni de norme de drept şi nu va fi posibilă preluarea practicilor ce nu se încadrează în sistemul 

cutumelor şi normelor de drept ale Republicii Moldova. 

La moment, CEC se află în faza de pregătire pentru obţinerea certificării internaţionale în 

domeniul calităţii şi securităţii. În acest context, a fost întreprinsă  o vizită de studiu la Erevan, la 

Comisia Electorală Centrală a Republicii Armene care a obţinut acest tip de certificare în anul 2011 

în vederea aplicării tehnologiilor de votare prin intermediul unui sistem automatizat „Alegeri”.  

Scopul vizitei l-a constituit schimbul de experienţă şi de bune practici în domeniul 

implementării sistemului de management al calităţii şi sistemului de management al securităţii 

informaţiei bazate pe standardele internaţionale. Reprezentanţii autorităţii electorale armene au făcut 

o prezentare a sistemului lor informaţional automatizat de stat „Alegeri”. Delegaţia a avut 

întrevederi şi cu reprezentanţii Institutului Naţional de Standardizare din Armenia.  

O altă vizită de studiu a fost organizată la Haga (Regatul Olandei). Vizita a avut drept scop 

general studierea practicii olandeze privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Programul 

vizitei a inclus întrevederi cu reprezentanţi ai Consiliului Electoral, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Parlamentului olandez, precum şi ai Primăriei mun. Haga.  

Olanda este unul dintre puţinele state din lume cu alegeri directe şi cu un sistem de 

reprezentare proporţională pentru Camera inferioară. Responsabili de organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor în Olanda sînt: Consiliul Electoral, Ministerul Afacerilor Interne şi al Relaţiilor Naţionale 

şi Primăria mun. Haga. Vizita a constituit o bună oportunitate de a face schimb de experienţă în 

vederea îmbunătăţirii practicilor şi bazei normative în domeniul electoral.  
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Vizite de studiu ale delegaţiilor străine în ţara noastră 

Pe parcursul anului 2013, la invitaţia Comisiei Electorale Centrale ţara noastră a fost vizitată 

de reprezentanţi ai autorităţilor electorale din România, Letonia, Georgia şi Estonia. Vizitele au avut 

ca scop schimbul de experienţă şi familiarizarea CEC a RM cu cele mai bune practici şi realizări ale 

acestor state în domeniul electoral, dar şi informarea cu privire la provocările şi lecţiile învăţate în 

procesul de modernizare şi reformare a procedurilor electorale. Aceste vizite au fost desfăşurate în 

contextul dialogului bilateral între Comisia Electorală Centrală cu autorităţile electorale din statele 

sus-menţionate, pentru intensificarea cooperării şi asistenţei în domeniul electoral.  

O astfel de practică, prin care reprezentanţii altor state sînt chemate la noi în ţară, în special 

pentru schimb de experienţă, a fost utilizată pentru prima dată în activitatea CEC. Acest mecanism a 

permis realizarea schimbului de informaţii între delegaţiile străine şi membrii, funcţionarii CEC.  

Agendele de lucru ale vizitelor de studiu au inclus atît prezentări generale pentru tot 

colectivul CEC, cît şi ateliere de lucru tematice, desfăşurate pe domenii specifice doar cu membrii 

CEC sau cu participarea unor subdiviziuni ale Aparatului CEC, de asemenea cu invitarea 

reprezentanţilor altor instituţii din RM implicate şi ele în procesul electoral: 

 Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente a României şi Comisiei Electorale Centrale 

ai Letoniei au venit în RM cam în aceeaşi perioadă. În cadrul întrevederilor s-au abordat subiecte, 

precum implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor, creşterea transparenţei şi încrederii în 

autorităţile electorale şi procesul electoral, noile tehnologii informaţionale utilizate în cadrul 

scrutinelor, finanţarea partidelor politice.  

 Principalul scop al vizitei Comitetului pentru Votul Electronic de pe lîngă Autoritatea 

Electorală din Estonia a fost informarea despre necesităţile şi condiţiile de implementare a votului 

electronic ce va fi introdus, în perspectivă, şi în RM. Prezentarea s-a axat în principal pe sistemul 

informaţional electoral şi registrul electronic al populaţiei. Estonia este primul stat din lume care a 

organizat votarea electronică juridic recunoscută cu proiectul-pilot în alegerile municipale din 

Tallinn în octombrie 2005, iar în 2007 au avut loc primele alegeri parlamentare cu posibilitatea de a 

vota online.  

În cadrul vizitei a fost organizată şi o masă rotundă la care au participat membri şi 

funcţionari ai Aparatului Comisiei Electorale Centrale, dar şi reprezentanţi ai fracţiunilor 

parlamentare, Cancelariei de Stat, Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Apărării şi ai Centrului de 

Telecomunicaţii Speciale. Experţii estonieni au făcut o prezentare a sistemului e-voting din Estonia.  

 Delegaţia Comisiei Electorale Centrale a Georgiei a prezentat sistemul lor de înregistrare a 

alegătorilor, modul de întocmire şi actualizare a listelor electorale, cum este organizată instruirea 

membrilor autorităţilor electorale georgiene. 

Notă: Rapoartele şi notele informative privind participarea la seminare, conferinţe 

internaţionale, precum şi în cadrul misiunilor de observare a alegerilor în alte state se găsesc pe 

pagina oficială web a Comisiei Electorale Centrale, compartimentul „Relaţii internaţionale”, rubrica 

„Deplasări”
36

. 

 

 Acorduri de colaborare 

Pe parcursul anului 2013, Comisia Electorală Centrală a semnat cinci acorduri bilaterale, 

dintre care 2 internaţionale şi 3 naţionale.  

La 16 mai 2013 a fost semnat un Memorandum de Înţelegere între CEC din Republica 

Moldova şi  CEC din Kazahstan, care prevede schimbul de experienţă în vederea îmbunătăţirii 

practicii şi legislaţiei în domeniul electoral. Conform Memorandumului de Înţelegere, părţile 

semnatare se vor informa reciproc privind coordonarea activităţii organelor ce asigură organizarea 

                                                 
36 http://www.cec.md/index.php?pag=news&tip=deplasari&l 

http://www.cec.md/index.php?pag=news&tip=deplasari&l
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pregătirii şi desfăşurării alegerilor şi referendumurilor, asigurarea realizării şi protecţiei drepturilor 

constituţionale electorale ale cetăţenilor. 

La 14 iunie 2013, între CEC şi Institutul Naţional al Justiţiei a fost semnat un acord de 

cooperare privind dezvoltarea şi perfecţionarea politicilor publice din domeniul justiţiei şi celui 

electoral. Acordul de cooperare va contribui la instituirea unui cadru durabil de cooperare şi 

consultare în procesul de organizare a instruirii judecătorilor, procurorilor, precum şi a altor 

categorii de persoane care înfăptuiesc justiţia şi a funcţionarilor electorali. 

În vederea aprofundării şi dezvoltării cooperării în domeniul perfecţionării legislaţiei cu 

privire la alegeri şi referendumuri, aplicării procedurilor electorale şi tehnologiilor moderne, la 28 

iunie 2013 a fost semnat un acord de colaborare între Comisia Electorală centrală şi instituţia 

omoloagă din România, Autoritatea Electorală Permanentă.  

La 4 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a semnat un acord de colaborare cu Filiala 

din Chişinău a Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei, 

parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor-membre AIP CSI.  

Semnarea acordurilor valorifică parteneriatul dintre instituţiile semnatare şi oferă un cadru de 

perspectivă pentru dezvoltarea relaţiilor în domeniul electoral. Textele integrale ale acordurilor de 

colaborare pot fi găsite pe pagina web a Comisiei www.cec.md, compartimentul „Relaţii 

Internaţionale”, rubrica „Acorduri de colaborare”
37

.  

 

XIII. ALTE ACTIVITĂŢI 
 

Şedinţele CEC 

Conform prevederilor Regulamentului privind activitatea Comisiei Electorale Centrale  

forma de lucru a Comisiei este şedinţa. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă 

majoritatea membrilor cu drept de vot deliberativ. Şedinţele Comisiei sînt ordinare şi extraordinare. 

În perioada dintre alegeri, şedinţele ordinare se desfăşoară o dată la două săptămîni - marţi, în 

perioada alegerilor - de două ori pe săptămînă, marţi şi vineri. 

Pe parcursul anului 2013 Comisia Electorală Centrală s-a convocat în  45 şedinţe, dintre care  

20 ordinare şi 25 extraordinare, desfăşurarea lor fiind consemnată în cele 45 procese-verbale 

elaborate.  

Cele mai multe şedinţe au avut loc în primul semestru al anului, fapt explicat prin necesitatea 

organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi din luna mai, dar şi a referendumului local din luna 

iunie 2013. 

                                                 
37 http://cec.md/index.php?pag=news&tip=acorduri_de_colaborare&l  

http://cec.md/index.php?pag=news&tip=acorduri_de_colaborare&l
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 Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale s-au adoptat cu votul majorităţii membrilor cu drept de 

vot deliberativ. 

 În cadrul şedinţelor Comisiei au fost adoptate 732 hotărîri, dintre care: 

- 48 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi; 

- 24 privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale; 

- 616 cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale; 

- 10 privind delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale şi funcţionari ai 

Aparatului CEC; 

- 15 cu privire la activitatea Comisiei şi a Aparatului CEC; 

- 15 cu privire la aprobarea regulamentelor, modificarea şi ajustarea acestora, avizelor asupra 

proiectelor de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;  

- 4 cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova. 

 Toate hotărîrile adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada de referinţă au fost 

traduse în limba rusă, remise spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasate în 

timp de 24 ore pe site-ul oficial al Comisiei. Procesele-verbale, în care se consemnează lucrările 

şedinţelor, la fel au fost plasate pe pagina oficială web
38

. În procesele-verbale ale şedinţelor s-au 

introdus toate observaţiile şi propunerile membrilor Comisiei privind subiectele abordate, inclusiv, 

dacă au existat, opiniile separate prezentate în scris ce se anexează la hotăririle respective.   

 În primul semestru al anului 2013 a fost formulată o singură opinie separată, aceasta referindu-

se la hotărîrea Comisiei nr.1866 din 2.04.2013 „Pentru  modificarea unor hotărîri ale Comisiei 

Electorale Centrale” şi al cărei autor este vicepreşedintele CEC. 
 

Evidenţa vacanţei mandatului de deputat          

Comisia ţine evidenţa vacanţelor funcţiei de deputat. Pe parcursul anului 2013, au fost adoptate 

4 hotărîri cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova. Mandatele deputaţilor au încetat în urma: 

-   demisiei deputatului (la cerere) – 3 cazuri (PL – 1; PDM – 2);  

                                                 
38 Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei Electorale Centrale 

http://cec.md/index.php?pag=sedinte&yr=2013&l= 
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-   decesului deputatului – un caz (PCRM). 

           A fost înregistrat un caz de refuzare a mandatului de deputat (un candidat supleant de pe lista 

PDM).  

           Situaţia sub aspectul echilibrului de gen în Parlament arată o prezenţă de 19 deputaţi femei şi 

82 deputaţi bărbaţi la finele anului 2013.  
 

 

Ţinerea lucrărilor de secretariat 

Analiza corespondenţei intrate/ieşite din Comisia Electorală Centrală   

Corespondenţa oficială este o formă de realizare a activităţii executive şi de dispoziţie a 

Comisiei Electorale Centrale, cuprinzînd probleme cu conţinut juridic, administrativ, economic, 

diplomatic etc.  

Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate 3302 de documente, dintre care: 2465 de intrare, 

770 de ieşire, 54 petiţii şi 13 contestaţii.  
 

     
  Dinamica circulaţiei documentelor în perioada 2011-2013 

 

Din graficul de mai sus se observă o creştere cu 34 la sută a volumului corespondenţei din 2013 

în raport cu cea înregistrată în anul 2012. Acest fapt se explică prin aprobarea de către CEC a 

Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier şi, respectiv, 

prin modificarea şi completarea la 22 martie 2013 a Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local. Astfel, în conformitate cu noile modificări legislative, în ce-a de-a doua 

jumătate a anului 2013, la Comisia Electorală Centrală a parvenit un număr semnificativ de decizii 

ale consiliilor locale privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier, precum şi sesizări 

din partea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, prin care Comisia a fost informată asupra 

situaţiei de incompatibilitate a funcţiei.  

Totodată, pe parcursul anului 2013, Comisia Electorală Centrală desfăşurînd mai multe 

proceduri de achiziţii publice, a sporit fluxul de corespondenţă cu caracter economic: oferte 

comerciale, scrisori-solicitări de anunţare a concursului prin cererea ofertelor de preţuri, invitaţii la 

licitaţie, oferte de preţuri depuse de agenţii economici, scrisori de garanţie etc. 

În perioada enunţată, prin intermediul funcţiei ”Adresează o cerere On-line” de pe site-ul oficial 

al CEC, au fost primite patru mesaje electronice, care au fost examinate operativ de către Comisie 
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sau, în funcţie de problema abordată, remise spre examinare organelor competente. Tematica celor 

mai frecvente întrebări adresate şi probleme expuse de cetăţeni este: 

- funcţiile şi nivelul de implementare al Sistemului informaţional automatizat de stat 

“Alegeri”; 

- modul de întocmire şi verificare a listelor electorale; 

- solicitări de eliberare a certificatelor ce confirmă activitatea persoanei în calitate de 

funcţionar electoral într-o anumită perioadă; 

- modul şi condiţiile de candidare la funcţia de primar. 

 În ansamblu, examinarea petiţiilor depuse de cetăţeni prin intermediul paginii web a Comisiei 

Electorale Centrale s-a efectuat în conformitate cu articolul 52 din Constituţia Republicii Moldova, 

Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, Codul electoral nr. 1381 din 21 

noiembrie 1997 şi alte acte normative ce ţin de petiţionare. 

 

 
 

13 
40 
54 

23 
182 

55 
15 

1535 

7 
608 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Corespondența de intrare 

contestații sesizări

petiții citații 

demersuri invitații 

scrisori de mulțumire decizii de ridicare a mandatului de consilier

scrisori de garanție alte documente



 

62 

 

Toate documentele intrate şi ieşite se înregistrează în registre separate, pe suport de hîrtie şi pe 

suport electronic. Aparte se ţine evidenţa petiţiilor, aşa cum prevede legea. Sistemul de înregistrare 

şi organizare a circulaţiei corespondenţei în cadrul Comisiei Electorale Centrale mai prevede ţinerea 

în evidenţă a termenelor de executare a documentelor.  
 

 

Aplicaţia „Anticamera on-line” 

Pentru ţinerea evidenţei electronice a corespondenţei CEC, a fost creată aplicaţia web 

„Anticamera on-line”. Fiind un suport electronic, aceasta permite realizarea managementului 

documentelor la nivelul Aparatului CEC, structurarea, monitorizarea, catalogarea, controlul  şi 

repartizarea eficientă a acestora, precum şi asigurarea înregistrării, evidenţei şi accesării 

documentelor emise de către Comisie. 

Aplicaţia are în structura sa patru module care cuprind informaţii despre:  

- documentele de intrare; 

- documentele de ieşire; 

- petiţii;  

- e-mail.  

       Modulul „e-mail” permite transmiterea documentelor de intrare către responsabilii de executare, 

control sau evidenţă conform rezoluţiei, prin intermediul poştei electronice, astfel fiind facilitat 

procesul de informare şi circulaţie a documentelor.  

Operatorii acestei aplicaţii sînt secretarul Comisiei Electorale Centrale, şeful Aparatului 

CEC, şefii de subdiviziuni şi secretarul administrativ din cadrul Direcţiei analiză şi documentare. 

Fiecare dintre operatori, conform gradului de acces aprobat şi competenţei, se implică nemijlocit atît  

în operaţiile de introducere a datelor, cît şi de înscriere a rezoluţiei, în special pentru documentele ce 

necesită a fi soluţionate în termene stabilite expres. În acest sens, aplicaţia permite accesarea sau 

modificarea exclusiv a acelor resurse informaţionale, documente, pentru care este autorizat fiecare 

dintre operatori şi la nivelul de acces pentru care este autorizat.  

Astfel, prin intermediul aplicaţiei se asigură ţinerea evidenţei documentelor,  monitorizarea 

soluţionării în termen, precum şi exercitarea controlului asupra respectării sistemului unic al 

lucrărilor de secretariat în cadrul Comisiei. Aplicaţia este şi un instrument de asigurare a 

2 

10 

27 

19 

23 

27 

10 

200 

452 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Corespondența de ieșire 

circulare demersuri procuri

referințe scrisori de mulțumire certificate

adeverințe scrisori de răspuns alte documente



 

63 

transparenţei, prin intermediul ei fiind posibilă plasarea de către operatorul autorizat a 

corespondenţei pe pagina web oficială a CEC. 

 

Evidenţa întrevederilor la care a participat Comisia 

În anul 2013 au avut loc peste 67 întrevederi la care au participat membrii Comisie Electorale 

Centrale. Majoritatea întrevederilor s-au desfăşurat în incinta Comisiei Electorale Centrale. 

Participanţii au reprezentat Consiliul Europei, Oficiul Reprezentantului special al 

Secretariatului General al CoE în RM, Parlamentul RM, unele ministere din Republica Moldova, 

Comisiile Parlamentare, PNUD, Ambasade acreditate la Chişinău, Oficiul Reprezentantului special 

al UE în Moldova, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES) din Moldova, autorităţi 

electorale din alte state etc.  

 

Activităţi de arhivă 

Pe parcursul perioadei raportate prioritară a fost şi activitatea ce ţine de selectarea, prelucrarea 

şi evidenţa documentelor din sursele de completare a arhivei, create în urma activităţii Comisiei 

Electorale Centrale, consiliilor electorale de circumscripţie, birourilor electorale ale secţiilor de 

votare. În acest sens, în primul semestru al anului 2013 au fost îndosariate şi arhivate toate hotărîrile 

adoptate de CEC în anul 2012, procesele-verbale ale şedinţelor, toate documentele de intrare şi 

ieşire, dispoziţiile preşedintelui CEC, precum şi alte documente de ordin intern ale subdiviziunilor 

Aparatului CEC. 

În total, în anul 2013 fondul arhivistic al Comisiei Electorale Centrale a fost completat cu încă 

15 dosare. 

         Ca răspuns la solicitările recepţionate, CEC a pregătit 92 adeverinţe ce confirmă activitatea 

solicitanţilor în componenţa birourilor şi consiliilor electorale de circumscripţie, în cadrul 

scrutinelor desfăşurate din anul 1997 şi pînă în prezent, în anul 2013 la CEC fiind intrate şi 

soluţionate 27 de solicitări de acest gen. 
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XIV. ANEXE 
 

Anexa nr. 1  
 

Date privind totalizarea rezultatelor alegerilor locale noi desfăşurate în anul 2013  

 

Denumirea 

circumscri

pţ. 

A
le

g
ă
to

ri
 î

n
sc

ri
şi

 î
n

 l
is

te
le

 e
le

ct
o
ra

le
 

(c
o
n

fo
rm

 p
ro

ce
su

lu
i-

v
e
rb

a
l)

 

N
u

m
ă
ru

l 
d

e 
a
le

g
ă
to

ri
 c

a
re

 a
u

 p
a
rt

ic
ip

a
t 

la
 v

o
ta

re
, 

in
cl

u
şi

 î
n

 l
is

te
le

 d
e 

b
a
ză

 /
 î

n
 l

is
te

le
 s

u
p

li
m

en
ta

re
 

Prezen

ţa la 

vot 

Rezultate turul I 

 

Rezultate turul 

II 

 

Rezultat

e finale 

1. Comuna 

Chetrosu, 

Anenii Noi  

(primar) 

Turul I – 

3244 

 

Turul II -

3244 

1670 

 

 

1818 

51,16% 

 

55,58% 

1. Zalevschi Leonid – 

PLDM - 731 

2. Iachimenco Valentina -   

PDM - 382 

3. Cerenciuc Profir – CI – 

57   

4. Leca Ivan – PL – 123  

5. Alexei Ion- Partidul 

Politic Popular din 

Republica Moldova-40 

6. Ignat Oleg- Partidul 

Acţiunea Democratică-47 

7. Novac Tudor- PCRM-

152 

8. Dobînda Anatolie-CI- 

113 

9. Moiseev Andrei-

Partidul Politic Partidul 

„RENAŞTERE”-12 

Zalevschi 

Leonid – PLDM 

– 1023 voturi; 

Iachimenco 

Valentina – 

PDM, - 775 

voturi. 

Zalevsch

i Leonid 

– PLDM 

– 1023 

voturi 

 

2. Com. 

Manta,  

r-nul Cahul 

(primar) 

 

Turul I – 

3062 

Turul II 

–3101 

1624 

 

1604 

52,35% 

51,44% 

 1. Hîncu Violeta-PLDM-

527 

2. Pascal ION-PDM-609 

3. Lazăr Angela- Partidul 

Acţiunea Democratică-49 

Pascal Ion – 

PDM – 848 

voturi; 

Hîncu Violeta – 

PLDM - 737 

Pascal 

Ion- 848 

voturti 

(PDM) 



 

65 

4. Păduraru Constantin-

PCRM-119 

5. Neagu Dumitru- 

Partidul Politic Popular 

din Republica Moldova  - 

120 

6. Pascal Dumitru-CI - 183 

voturi.  

3. Com. 

Mincenii de 

Jos,  

r-nul Rezina 

(consilieri) 

Turul I – 

546 

 

 

352 62,63% 1. PDM - 159 

2. PCRM - 54 

3. PL - 15 

4. Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova”- 6 

5. Partidul Politic Partidul 

„RENAŞTERE”-7 

6. PLDM - 110 

 Consilier

i aleşi:  

PDM-5 

mandate; 

PLDM-3 

mandate; 

PCRM – 

1 mandat 

4. S. 

Visoca,  

r-nul Soroca 

(primar) 

 

Turul I – 

1616 

Turul II 

–1642 

1000 

 

908 

60,90% 

55,20% 

1. Buzilă Marin- PDM-467 

2. Gorceag Nona-PCRM-

161 

3. Vescu Viorica- Partidul 

Politic Popular din 

Republica Moldova-11 

4. Pleşca Grigorii-CI-191 

5. Rotaru Aliona-PLDM-

105 

6. Branişte Eduard- PL-55 

 

Buzila Marin – 

430 – PDM 

voturi; 

Pleşca Grigorii 

–475– CI 

Pleşca 

Grigorii 

–475– CI  

5. S. 

Olişcani,  

r-nul 

Şoldăneşti 

(primar) 

Turul I – 

2290 

 

 

1349 58,25% 1. Svecla Andrian-PDM-

800 

2. Ţurcanu Valentina-

PLDM-326 

3. Barcari Victor- Partidul 

Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova”-42 

4. Garabajiu Teodor- 

Partidul Acţiunea 

Democratică-93 

5. Leşan Parascovia- 

Partidul Politic Popular 

din Republica Moldova-9 

6. Panfilii Ştefan- PCRM-

32 

7. Taban Mihail-PL-24 

 Svecla 

Andrian-

PDM-

800 de 

voturi 

6. Com. 

Ucrainca,  

r-nul 

Căuşeni 

Turul I – 

1291 

Turul II 

– 1291 

750 

 

718 

58,05% 

54,84% 

1. Crivoi Ion-PLDM-336 

voturi; 

2. Banari Nicolae – PCRM 

– 233 voturi; 

1. Crivoi Ion-

PLDM-410 

voturi; 

2. Banari 

Crivoi 

Ion-

PLDM-

410 



 

66 

(primar)  

 

 

3. Odainic Rodica – PDM-

174. 

Nicolae – 

PCRM – 300 

voturi; 

 

voturi 

Total Turul I 

– 12049 

 

Turul II 

- 9278 

6745 

 

 

5048 

 

55,98

% 

 

54,40

% 
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Anexa nr. 2 

 

Informaţia privind numărul de mandate încetate conform apartenenţei politice 

 

 

 

Temeiul 

 

PCR

M 

 

PLD

M 

 

PD

M 

 

PL 

 

PR

M 

 

PPC

D 

 

PNL 

 

BE 

„Forţa a 

treia” 

PP „Casa 

Noastră- 

Moldova” 

Partid

ul 

Muncii 

Mişcarea 

Social-

Politică 

„Ravnopra

vie” 

PSD CI To-

tal 

incompatibilitatea 84 99 61 36 1 1 1 1 0 1 0 0 4 289 

demisia 81 66 48 30 1 5 1 0 3 1 1 1 3 241 

decesul 29 21 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 61 

absenţa 3 şedinţe 41 31 21 23 1 0 1 1 0 0 0 2 1 122 

sentinţa de 

condamnare 

0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 
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Anexa nr. 3 

 

Primăriile unde s-a depăşit numărul de alegători pe secţii de votare 

  

Denumirea 

circumscripţiei 
Localitatea 

Nr. secţiei 

de votare 

Nr. 

alegători 

LE 

DUBĂSARI Ustia 14 3001 

CHIŞINĂU Chişinău 82 3002 

CHIŞINĂU Chişinău 104 3007 

ANENII NOI Puhăceni 32 3010 

CHIŞINĂU Chişinău 181 3010 

BĂLŢI Bălţi 53 3016 

HÎNCEŞTI Hînceşti 5 3022 

CHIŞINĂU Chişinău 86 3025 

ORHEI Peresecina 55 3034 

UTA 

GĂGĂUZIA Comrat 8 3041 

CHIŞINĂU Chişinău 180 3044 

CHIŞINĂU Coloniţa 297 3044 

ORHEI Peresecina 54 3044 

CAHUL Cahul 7 3070 

IALOVENI 

Mileştii 

Mici 25 3079 

HÎNCEŞTI Hînceşti 3 3101 

BRICENI Corjăuţi 18 3103 

CĂUŞENI Căuşeni 4 3104 

CHIŞINĂU Băcioi 263 3118 

CHIŞINĂU Chişinău 83 3125 

FĂLEŞTI Făleşti 5 3157 

FĂLEŞTI Răuţel 56 3165 

HÎNCEŞTI Logăneşti 44 3165 

CHIŞINĂU Sîngera 259 3211 

DONDUŞENI Donduşeni 1 3211 

EDINEŢ Edineţ 4 3264 

CHIŞINĂU Chişinău 87 3375 

CHIŞINĂU Truşeni 293 3376 

CANTEMIR Cantemir 1 4226 

CĂUŞENI Tocuz 45 3453 

CĂUŞENI Căuşeni 1 3497 

UTA 

GĂGĂUZIA Comrat 2 3817 
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Anexa nr.4 

 

Informaţia privind activităţile desfăşurate de instituţiile preuniversitare în cadrul acţiunii dedicate Zilei tînărului alegător 2014  

 

Nr. Raionul/ 

municipiul 

Denumirea 

Liceului Teoretic 

Activităţi desfăşurate 

 

1. 

 

 

municipiul Bălţi 

LT „B.P. Hasdeu”  Ore de clasă „Ziua tînărului alegător” , Simulări de alegeri cu participarea tinerilor de peste 16 ani, Mese 

rotunde 

LT „M. Lomonosov” Ore de clasă „Ziua tînărului alegător”, Simulări de alegeri cu participarea tinerilor de peste 16 ani, Mese 

rotunde 

LT „V. Alecsandri”  Ore de clasă „Ziua tînărului alegător” Simulări de alegeri cu participarea tinerilor de peste 16 ani, Mese 

rotunde 

LT „M. Gorki”  Ore de clasă „Ziua tînărului alegător” Simulări de alegeri cu participarea tinerilor de peste 16 ani, Mese 

rotunde, Dezbateri cu subiectul „Drepturile electorale ale cetăţenilor”  

LT „L. Blaga” Ore de clasă „Ziua tînărului alegător” Simulări de alegeri cu participarea tinerilor de peste 16 ani, Mese 

rotunde, Mese rotunde 

LT „G. Coşbuc” Ore de clasă „Ziua tînărului alegător”  

LT „D. Cantemir” Ore de clasă „Ziua tînărului alegător” , Dezbateri cu subiectul „Drepturile electorale ale cetăţenilor”  

LT „M. Eminescu” Ore de clasă „Ziua tînărului alegător” Concurs de eseuri „Alegerile mă privesc” Spotul publicitar cu 

genericul „Dreptul alegătorului” 

LT „N.Gogol” Seminar informativ, Dezbateri cu subiectul „Drepturile electorale ale cetăţenilor”  

2. raionul Călăraşi L.T. din com. Dereneu 1.Oră de dirigenţie: 

Clasa XII „Sunt cetăţean activ şi responsabil al Republicii Moldova” 

2. Simulare de alegeri 

L.T. din com.Ţibirica 

 

 

1.Oră de dirigenţie, cl.X  ,,Alegeri – libere şi corecte”.  

2.Toleranţa politică şi alegerile - discuţie – cl. X,  XII 

3.”Am dreptul să aleg” –masa rotundă – cl. XII    

4.”Sînt cetăţean şi am drepturi”– oră de dirigenţie cl. XII 

5. Demonstrarea filmelor: „Procedura de votare pas cu pas”, „Securizarea procesului de votare”, 

„Votează lume”- cl. a X, XII. 

L.T. din sat. Pituşca Ora de dirigenţie,clasa XII,real,”Alegerile proces de consolidare a democraţiei” 

L.T.,,Ştefan cel Mare”, Bravicea 1. Ora de dirigenţie, cl. XI « U » - ,,Tînărul alegător’’ 

2. Ora de dirigenţie cl XII - ,,Procedura de votare, securizarea’’ 

3. Ore de educaţie civică, cl. XI-XII 

L.T. din com. Săseni 1. Seminar: „Alegerile – proces de consolidare a democraţiei cl. a IX, XI, XII. 

2. Masa rotundă: „Cunoaşte dreptul tău electoral” cl. a IX, XI, XII. 

LT ,,V. Alecsandri”,  or. Călăraşi 1 Oră de dirigenţie, cl. X 

2 Discuţii în cadrul orei de dirigenţie, cl. X. Simulare de alegeri. 

3 Oră de dirigenţie, clasele a XI- XII-ea. 

LT Hîrjauca 1.Oră de dirigenţie,cl. XII, uman,,Alegerile-proces de consolidare a democraţiei” 
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2.Simulare de alegere,cl. XII 

3.Masa rotundă:” Ce cred despre alegeri?” cl. XII 

LT „ M. Eminescu”, com. Sipoteni 1.Alegerile şi votul,cl. IX A,B 

2.,,Votul. Necesitatea şi importanţa lui pentru societate” – masă rotundă, cl. X 

3.Responsabilitatea ta în a vot - cl. XI  

4.Cunoaşte dreptul tău electoral-masă rotundă,  cl. XII 

3. raionul Sîngerei LT ”Nicolae Casso”,  

satul Chişcăreni 

Seminar cu tema:”Ziua tînărului alegător”.  

Desfăşurarea campaniei de alegeri în Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor din Chişcăreni 

Alegeri în Clasele V-XII. 

4. Direcţia Învăţământ, 

Tineret şi Sport 

Drochia 

Liceele din raion  Elevii cu vîrsta de peste 16 ani au organizat alegeri „Alegerile în clasa mea”; 

Ore de educaţie civică la tema enunţată; 

Expoziţie : ziare, codul electoral, desene cu tematică electorală. 

La aceste activităţi au fost invitaţi şi reprezentanţi ai organelor electorale inferioare din localitate 

5. raionul Dubăsari Liceele din raion Ora de dirigenţie „Dreptul omului în societate”; „Sunt cetăţean activ şi responsabil” clasa X-XII  

Masa rotundă „Participarea civică în procesul de luare a deciziilor”; „Sondaj de opinii privind viitorul 

ţării”; „Dreptul de vot şi exercitarea lui” 

Ora de educaţie civică: „Persoana şi executarea calităţii de cetăţean. Cetăţenie pro activă” 

„Am dreptul să votez”. 

Dezbateri „A fi sau nu implicaţi în procesul decizional la nivel de APL” 

Simulare „Alegeri în clasa mea”, „Marea zi a alegerilor” 

Panou informativ şi expoziţii 

6. raionul Leova Liceele din raion ”Votul tău contează” – discuţii purtate în cadrul orelor de educaţie civică   

 „Cetăţenii şi alegerile”- oră de curs  

 „Persoana  şi exercitarea calităţii de cetăţean”- oră educativă 

 „ Eu - cetăţean al Republicii Moldova”- concurs de eseuri 

 „Cel mai motivaţional poster electoral”- Expoziţie – concurs în cadrul bibliotecilor şcolare;  

 „Metodologia desfăşurării alegerilor”- Seminar  instructiv  pentru elevi; 

  Simularea  alegerilor.   

7. raionul Ocniţa Instituţiile de învăţămănt 

preuniversitar 

ore speciale de dirigenţie, mese rotunde, seminare, simulări de alegeri, concursuri TVC, expoziţii cu 

tematica electorală, conferinţe. 

LT  „M. Eminescu” , 

or. Otaci, clasele 10-12  

ore tematice concurs de desene cu tema „E aleg…”  

TVC „Tînărul alegător”. 

8. raionul Străşeni LT ”N. Necrasov”,  

or. Străşeni  

Editarea gazetei de perete „Tu eşti  viitorul  alegător” 

Ore de clasă: „Ziua tînărului alegător” 

LT „Mihai Eminescu”, or. Străşeni Ore de clasă: „Ziua tînărului alegător” 

LT „Ion Vatamanu” , 

or. Străşeni 

Masă rotundă: „Tinerii alegători” 

LT „Alecu Russo”,  

s. Cojuşna 

Editarea gazetei de perete „Ziua tînărului alegător” 

LT Sireţi; Editarea gazetei de perete „Ziua tînărului alegător” 
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LT „ Mitropolit Nestor 

Vornicescu”, s. Lozova 

Dezbateri: „Participarea la alegeri -  drept sau obligaţie” 

LT s. Romăneşti Seminar pentru elevii claselor X; XI; XII „Noi - tineri alegători” 

LT „Ion Creangă”,  

s. Micleuşeni 

Ore de clasă: „Ziua tînărului alegător”; 

 

LT „Universul”, 

s. Scoreni 

Conferinţă „Ziua tînărului alegător” 

 

9. raionul 

Ştefan Vodă  

Liceele din raion S-a desfăşurat acţiunea anuală „Ziua tînărului alegător” cu implicarea tinerilor de peste16 ani. Simulări 

de alegeri 

Meselor rotunde cu genericul „Am dreptul la vot”, „Drepturile electorale ale tinerilor”, „de ce trebuie să 

merg la vot?” au participat şi reprezentanţii APL, consilieri raionali şi locali 

10. raionul Ungheni LT ,,Elada”, com. Măcăreşti  Masă rotundă  „Dreptul meu electoral” “Votul tău contează”. Simulări de alegeri:  

„Aleg senatul şcolii”, „Alegerile în organele de autoconducere” „Aleg pe cel mai bun”, „Alegerile în 

clasa mea”  

LT ,,A. Puşkin”,  

or. Ungheni 

„Ziua tînărului alegător în Republica Moldova vice verso Republica Mordovia, Simulări de alegeri „Aleg 

senatul şcolii”, „Alegerile în organele de autoconducere” „Aleg pe cel mai bun”, „Alegerile în clasa mea” 

“Votul tău contează”, concursul gazetei de perete 

LT ,,M. Eminescu” 

or. Ungheni 

Masă rotundă  “Votul tău contează”  

Simulări de alegeri „Aleg senatul şcolii”, „Alegerile în organele de autoconducere” „Aleg pe cel mai 

bun”, „Alegerile în clasa mea”  

LT ,,D. Cantemir”, or. Corneşti Simulări de alegeri  

Gimnaziul Cetireni,  

Gimnaziul  „M. Savciuc”, s. Buşila  

Masă rotundă  “Votul tău contează”  

Gimnaziul Teşcureni „Aleg senatul şcolii”, „Alegerile în organele de autoconducere” „Aleg pe cel mai bun”, „Alegerile în 

clasa mea”  

LT. ,,Gheorghe  Asachi”, 

or. Ungheni 

Concurs de eseuri „Calea mea pentru a deveni cetăţean responsabil” , 

Simulări de alegeri, concursul gazetei de perete  

LT ,,V. Alecsandri”, 

or. Ungheni 

Seminare dedicate Zilei Tînărului Alegător, „Aleg senatul şcolii”, „Alegerile în organele de 

autoconducere” „Aleg pe cel mai bun”, „Alegerile în clasa mea”  

Gimnaziul “Floriţoaia Veche” Masă rotundă  

 

Gimnaziile Bumbăta, Semeni concursul gazetei de perete 

11. UTA Găgăuzia  Liceele din mun. Comrat 

or. Ceadîr-Lunga, s. Dezghingea,  

s. Caizaclia 

TVC, seminare, ore de clasa, alegeri în liceu, mese rotunde  

 


