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I. Consideraţii introductive
Acest studiu a fost realizat în conformitate cu Planul de acţiuni al Comisiei Electorale
Centrale pentru anul 2013, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 1727 din 12 februarie 2013, unde
la punctul 16 se prevede elaborarea unui studiu asupra necesităţilor de informare şi educaţie a
alegătorilor corespunzător grupului ţintă (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi, persoane din
grupurile social vulnerabile, analfabeţi etc.).
Elaborarea prezentului studiu se încadrează în obiectivele şi direcţiile de dezvoltare
prevăzute în Planul strategic pe anii 2012 – 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1028 din 9 decembrie 2011. Comisia Electorală Centrală acordă o deosebită atenţie
accesibilităţii procesului de votare, această direcţie de dezvoltare fiind încă puţin valorificată, iar
în anii ce urmează vor fi elaborate şi testate diverse forme de votare accesibile pentru toate
categoriile speciale de alegători (persoane cu dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în
străinătate şi cei din unităţile teritorial-administrative din stînga Nistrului). De asemenea, o
direcţie de activitate ce îşi aşteaptă realizarea este asigurarea accesului egal al femeilor cu cel al
bărbaţilor la toate procesele electorale. Obiectivele 9 şi 10 din acest plan vizează direct aspecte
ce ţin de comunicarea Comisiei Electorale Centrale.
Scopul prezentului studiu este de a face o analiză detaliată a activităţilor de educaţie
electorală desfăşurate de CEC şi de a argumenta necesitatea elaborării unei Strategii de educaţie
electorală a Comisiei Electorală Centrale pentru următorii ani.
În funcţie de tipologia studiilor de analiză, vom menţiona că prezentul studiu este unul
descriptiv, deoarece a urmărit descrierea detaliata a unui fenomen şi a contextului acestuia, şi
anume complexitatea şi eficienţa activităţilor de educaţie electorală desfăşurate de Comisia
Electorală Centrală. Totodată, studiul pune la dispoziţie inclusiv date statistice, care ulterior pot
constitui baza altor studii de analiză.
Obiectivul general al studiului constă în identificarea şi analiza complexă a necesităţilor
de informare şi educaţie electorală a alegătorilor corespunzător grupurilor-ţintă.
Obiectivele specifice sînt:
- prezentarea aspectelor generale privind activităţile de educaţie electorală desfăşurate de
Comisia Electorală Centrală;
- identificarea necesităţilor de informare şi educaţie electorală pentru diferite categorii de
alegători;
- prezentarea unor noi modele, tehnici şi mijloace eficiente de realizare a educaţiei electorale a
cetăţenilor şi informare a alegătorilor;
- trasarea principalelor direcţii strategice în eventualitatea elaborării unei Strategii de educaţie
electorală şi informare a alegătorilor pentru următorii ani.
Metodologia studiului
Studiul de caz a fost realizat avînd la bază cercetarea empirică, cantitativă, calitativă şi
comparativă.
Cercetarea empirică – a presupus efectuarea unor observaţii empirice directe asupra
unui fenomen concret, adică analiza campaniilor de informare a alegătorilor şi educaţie
electorală desfăşurate de CEC, scopul lor fiind înţelegerea mai aprofundată a eficienţei şi
eficacităţii acestora.
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Studiul cantitativ a utilizat:
- rapoartele referitoare la analiza documentelor de totalizare a alegerilor parlamentare şi locale
generale desfăşurate în perioada 2009-2011, precum şi alte documente întocmite de organele
electorale inferioare;
- rapoartele misiunilor de observare a scrutinelor desfăşurate în perioada 2009-2011.
Studiul calitativ – a fost realizat prin intermediul dialogurilor şi dezbaterilor organizate
în cadrul cluburilor de discuţii cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale
şi a partidelor politice.
Studiul comparativ – a constat în analiza comparată a datelor statistice în domeniul de
referinţă. Trebuie să menţionăm că la realizarea studiului au fost folosite materialele elaborate în
cadrul CEC, date statistice oficiale cu privire la structura demografică de pe site-ul Biroului
Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Ca sursă de informare au servit şi datele postate pe
portaluri cu autoritate în domeniul electoral, cum ar fi ACE Electoral Knowledge Network.
La moment, Comisia are deja aprobată o strategie de comunicare care să cuprindă
conceptul, obiectivele, auditoriile comunicării etc., chiar dacă atunci cînd îşi construieşte
mesajele către diferite auditorii, desigur, se conduce de o strategie unanim acceptată în instituţie
şi care derivă din misiunea, viziunea şi scopurile sale.
Comunicarea se realizează pe interior şi în exterior, astfel putem vorbi de comunicare
internă şi comunicare externă a Comisiei Electorale Centrale.
Persoanele către care se adresează mesajul Comisiei Electorale Centrale sînt clasificate în
auditoriile comunicării interne şi auditoriile comunicării externe.
Auditoriile comunicării interne:
- membrii şi personalul Comisiei;
- Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC;
- organele electorale inferioare.
Auditoriile comunicării externe:
- cetăţenii în calitate de alegători sau potenţiali alegători;
- autorităţile publice centrale şi locale;
- partidele politice în calitate de concurenţi electorali sau potenţiali concurenţi electorali;
- candidaţii independenţi;
- societatea civilă;
- partenerii de dezvoltare ai Comisiei etc.
Comunicarea realizată de Comisia Electorală Centrală ca autoritate ce organizează şi
desfăşoară alegeri comportă un caracter specific şi diferă în funcţie de faptul dacă această
comunicare se realizează în perioada electorală sau în perioada dintre alegeri. Auditoriul extern
cel mai numeros şi care implică cel mai mare efort logistic este cel al cetăţenilor în calitate de
alegători sau potenţiali alegători. Tot aici trebuie să ne punem de acord în privinţa definirii
noţiunii de grup ţintă. Unii autori îi încadrează pe toţi alegătorii într-un grup ţintă, delimitîndu-i
de celelalte grupuri ţintă care ar fi alte auditorii ale comunicării.
4

Pentru scopul prezentului studiu am putea evidenţia ca auditoriu al comunicării externe a
Comisiei Electorale Centrale pe cel constituit din alegători, iar acest auditoriu să fie segmentat pe
grupuri ţintă.
Vom vedea în textul prezentului studiu noţiunea de grup ţintă utilizată atît pentru toţi
alegătorii, cît şi pentru subcategoriile de alegători, ceea ce uneori poate creea dificultăţi la
înţelegere.
Delimitarea conceptelor de informare, educaţie electorală şi educaţie civică
Trebuie făcută distincţie între noţiunile de informare, educaţie electorală şi educaţie
civică în relaţie cu Comisia Electorală Centrală. Atunci cînd Comisia realizează activităţi
educaţionale în sprijinul alegerilor şi democraţiei, acestea sînt privite deseori în ansamblu,
cuprinzînd elemente atît de informare, cît şi de educaţie electorală, uneori chiar intrînd pe terenul
educaţiei civice. S-ar putea presupune că educaţia alegătorilor, de exemplu, ar trebui să fie o
componentă a educaţiei civice.
Informarea. Prin informare se înţeleg acţiunile prin care auditoriul sau auditoriile (dacă să
le separăm pe categorii) sînt informate de către Comisia Electorală Centrală asupra
evenimentului electoral ce urmează să aibă loc. Acestor acţiuni li se mai spune activităţi de
informare, sensibilizare sau programe, campanii de informare, ele au început şi sfîrşit. Scopul lor
este de a furniza informaţii de bază care să permită cetăţenilor cu drept de vot să-şi realizeze
acest drept, astfel se comunică data, ora şi locul votării (la secţiile de votare), tipul alegerilor sau,
dacă e referendum, tipul referendumului, actele de identitate în baza cărora se permite votarea,
cerinţele privind verificarea datelor personale în lista electorală sau cerinţele privind înregistrarea
candidaţilor, mecanismele de votare etc. Acestea constituie fapte de bază despre alegeri şi nu
necesită explicarea conceptelor. Mesajele vor fi dezvoltate pentru fiecare scrutin în parte. Aceste
activităţi pot fi, de obicei, puse în aplicare rapid (deşi o planificare suficientă este necesară).
Comisia Electorală Centrală are responsabilitatea de a oferi acest tip de informaţii, deşi
concurenţii în cadrul campaniilor electorale şi societatea civilă vor informa şi ei auditoriul.
Mesajele de informare în acest caz se adresează întregului auditoriu (alegătorilor) şi diferitor
grupuri ţintă.
Educaţia electorală este o activitate de transmitere a informaţiei, a experienţei legate de
alegeri, a culturii electorale, de influenţare sistematică şi conştientă a dezvoltării intelectuale şi
morale privind instituţia alegerilor, un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea
formării unui comportament electoral conştient. Totalitatea acestei acţiuni de comunicare este
îndreptată către întreg auditoriul format din alegători, dar diversificată în funcţie de grupurile
ţintă către care se adresează.
Educaţia electorală presupune educarea cetăţenilor, nu numai a celor care au drept de vot,
dar şi a celor care îl vor obţine. Ea se realizează de către autoritatea electorală şi ar trebui să se
întîmple şi în instituţii de învăţămînt. Demersul educaţional al autorităţii electorale se adresează
nu numai celor „neştiutori”, ci şi celor avizaţi.
Un grup ţintă distinct pentru care Comisia Electorală Centrală organizează sistematic
acţiuni de educaţie electorală este cel al tinerilor. Acest grup este format nu numai din tineri care
au obţinut prin atingerea vîrstei respective dreptul de vot, dar şi din persoane care încă nu au
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vîrsta majoratului. La acţiunile de educaţie electorală au fost atraşi chiar elevi din ciclul
gimnazial.
Educaţia electorală se referă la aspectele legate de alegeri şi răspunde la întrebările: cum?
de ce? pentru ce? etc. Programele de educaţie electorală vor aborda în mod obişnuit motivarea şi
pregătirea pentru a participa la alegeri, ele au scopul de a furniza tipuri relativ mai complexe de
informaţii cu privire la votare şi procesul electoral, preocuparea fiind axată pe concepte, cum ar
fi legătura dintre drepturile fundamentale ale omului şi dreptul de vot, rolul, responsabilităţile şi
drepturile alegătorilor, relaţia dintre alegeri şi democraţie şi condiţiile necesare pentru alegeri
democratice, secretul votului, de ce fiecare vot este important şi impactul votului asupra
responsabilităţii publice, cum se traduc voturile în locuri (mandate). Astfel de concepte implică
explicaţie şi explorare de către auditoriu, nu este doar o declaraţie de fapte. Educaţia electorală
necesită mai mult timp de pregătire şi, în mod ideal, ar trebui să se bazeze pe activităţi continue.
Acest tip de informaţii este cel mai adesea furnizat de autorităţile electorale şi organizaţiile
societăţii civile. Deocamdată Comisia Electorală Centrală nu are elaborate programe de educaţie
electorală, deşi anual organizează activităţi în acest sens pentru anumite grupuri ţintă, ca de
exemplu: tineri, mass-media, femei.
Educaţia civică este o noţiune mai largă (poate şi ar trebui să includă educaţia electorală)
şi înseamnă un proces pe termen lung, continuu, fiind de obicei încorporat în curriculum-uri de
educaţie şi alte programe educaţionale. Educaţia civică abordează concepte mai largi care stau la
baza unei societăţi democratice, cum ar fi rolurile şi responsabilităţile cetăţenilor, ramurilor
puterii (guvernului de exemplu), interesele politice şi sociale, mass-media, sectoarele de afaceri
şi non-profit, precum şi importanţa alegerilor periodice şi competitive. Aceasta subliniază nu
numai conştientizarea de către cetăţeni, dar şi participarea cetăţenească la toate aspectele legate
de societatea democratică. Educaţia civică cuprinde de obicei trei elemente principale în predare:
cunoştinţe civice, valori civice şi competenţe civice, pentru a permite celor educaţi să
dobîndească cunoştinţele şi abilităţile esenţiale pentru a fi un cetăţean informat, efectiv conştient
şi activ cetăţeneşte. Educaţia civică este un proces continuu şi nu este legată de ciclul electoral.
Cu toate acestea, informarea alegătorilor şi educaţia electorală pot constitui o parte din eforturile
mai mari de educaţie civică. Educaţia civică se realizează prin intermediul sistemului şcolar şi
universitar, ea poate fi efectuată şi prin intermediul organizaţiilor societăţii civile, şi, probabil, de
unele instituţii de stat, deşi nu neapărat de autoritatea electorală.

II. Analiza contextului
În activitatea sa, Comisia Electorală Centrală pune un accent deosebit pe educaţia
electorală. Potrivit Codului electoral CEC implementează programe de educaţie civică şi
pregăteşte programe de informare a alegătorilor în perioada electorală. De asemenea, Codul
electoral defineşte educaţia electorală o activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de
organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, de mass-media şi alte părţi
interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele politice şi
electorale, pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia electorală poate fi
desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor de instruire,
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meselor rotunde, campaniilor informaţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni
educaţionale nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte autorităţi.
În 2006 CEC a constituit Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat printre
atribuţiile secţiei se enumera implementarea programelor de instruire a funcţionarilor electorali,
de educaţie civică şi informare a alegătorilor. Pînă la momentul formării subdiviziunii respective,
toate activităţile de educaţie electorală erau desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale,
adesea în colaborare cu CEC. Aprobarea în 2008 a Strategiei pentru instruirea funcţionarilor
electorali şi educaţie civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013, a dus la organizarea unui şir de
activităţi de educare a cetăţenilor.
În 2011 CEC a aprobat Planul strategic pentru anii 2012-2015, una din direcţiile
strategice de bază fiind alegători conştienţi şi informaţi. Conform planului, obiectivul 10 –
Mărirea fluxului de informaţii privind sistemul şi procedurile electorale, identifică mai multe
activităţi de educaţie civică:
- colaborarea cu autorităţile publice in vederea desfăşurării acţiunilor de educaţie
electorală;
- elaborarea cursurilor de drept electoral pentru universităţi;
- organizarea activităţilor de educaţie electorală şi informare a cetăţenilor.
De asemenea, a fost creată Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media,
responsabilă de organizarea campaniilor de informare alegătorilor şi desfăşurarea activităţilor de
educaţie electorală.

-

-

În acest sens, Direcţia exercită următoarele funcţii:
colaborează cu autorităţile publice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
educaţie civică şi informare a cetăţenilor;
elaborează şi implementează programe de educaţie civică şi informare a cetăţenilor;
organizează şedinţe periodice ale cluburilor de discuţii electorale;
studiază practica avansată a altor ţări în domeniul educaţiei civice a alegătorilor şi
propune proiecte spre implementare în republică.
În gestiunea Direcţiei se află Biroul de informare şi documentare al cetăţenilor pe lîngă
CEC, care:
asigură informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes
public;
răspunde solicitărilor/întrebărilor cetăţenilor (prin telefon, prin intermediul reţelelor
sociale/electronic şi personal);
menţine informaţiile, documentele aflate la dispoziţia sa, în formă actualizată;
elaborează şi implementează programe de educaţie electorală şi informare a cetăţenilor;
asigură funcţionarea liniei instituţionale de informare pentru cetăţeni;
acordă asistenţa şi sprijinul necesar solicitanţilor pentru căutarea şi identificarea
informaţiilor.

Organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale
Conlucrarea CEC cu organizaţiile neguvernamentale a cunoscut o largă dezvoltare în
domeniul educaţiei electorale. Pe parcursul 2009-2011, ONG-urile în parteneriat cu CEC, au
desfăşurat un şir de acţiuni, printre care seminare, mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice
electorale, campanii de educaţie electorală şi informare a alegătorilor, campanii de voluntariat de
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mobilizare la alegeri, teatru social, elaborare emisiuni educativ-informative şi difuzarea acestora,
elaborarea materialelor printate.
ONG-urile s-au implicat activ în cadrul campaniilor electorale, obiectivul fiind sporirea
nivelului de informare şi conştientizare al cetăţenilor la procesul electoral în vederea ridicării
nivelului de cultură politică şi participare la alegeri. În campaniile electorale din 2009,
materialele de educaţie civică şi electorală comandate de ONG-uri sau alte persoane au fost
difuzate de instituţiile mass-media doar după avizarea prealabilă a acestora de către Comisia
Electorală Centrală.
Este de menţionat faptul ca în 2011 a fost încheiat un Acord de parteneriat între CEC şi
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (CALC) privind colaborarea în domeniul
educaţiei electorale în contextul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, instituţiile asumînduşi responsabilităţi în timpul campaniei electorale. Astfel, partea motivaţională a fost acoperită
CALC, care întruneşte 12 ONG-uri locale, iar CEC a fost responsabilă de partea informativă.
În perioada dintre alegeri şi în campaniile electorale CEC cooperează activ cu un şir de
organizaţii neguvernamentale: Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, Asociaţia
Promo-LEX, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES, şi-a încetat activitatea în
2013), Fundaţia Est-Europeană, IDIS „Viitorul”, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova
(CNTM), Institutul de Politici Publice (IPP), Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing
„CBS-AXA”, Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) ş.a.
Partidele politice
Partidele politice realizează legătura dintre societatea civilă şi societatea politică, prin
intermediul reprezentării intereselor populaţiei sau a unor grupuri sociale. Una din funcţiile
principale ale partidelor este educarea electoratului, fiind şi formatori ai opiniei publice şi
conştiinţei civice. Partidele au obligaţia civică de a sensibiliza populaţia la problemele societăţii.
În 2008, CEC în parteneriat cu ADEPT, a organizat expoziţia „PARTIDE.MD” şi a oferit
partidelor politice să se prezinte alegătorilor, promovîndu-şi misiunea şi valorile.
Totuşi, în Republica Moldova, aceasta funcţia de educare a electoratului este diminuată,
iar partidele politice sunt mai mult preocupate de cucerirea puterii de stat. Astfel în timpul
alegerilor, rolul acestora este semnificativ şi este legat de:
- întocmirea listelor electorale;
- selectarea şi pregătirea personalului secţiilor de votare;
- monitorizarea alegerilor prin acreditarea observatorilor;
- întocmirea contestaţiilor;
- agitaţia electorală.
Mass-media
Este de remarcat faptul că mass-media are o misiune semnificativă în educarea
electoratului. În acest sens mass-media poate fi un instrument eficient în promovarea educaţiei
alegătorilor prin furnizarea de informaţii despre cum, cînd şi unde să voteze, caracterul secret
al votului, rolul şi importanţa votului.
Conform Codului electoral, mijloacele de informare în masă fondate de autorităţi publice
sînt obligate, iar cele private sînt în drept să difuzeze gratuit, la solicitarea organelor electorale,
spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, desfăşoară campanii de informare a
alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale votării.
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Materialele de educaţie civică şi electorală, comandate de asociaţiile obşteşti sau alte
persoane, se vor difuza gratuit de instituţiile mass-media doar după coordonarea prealabilă scrisă
a acestora cu CEC. Volumul maxim al spoturilor motivaţionale, de educaţie civică şi electorală,
care urmează a fi difuzate gratuit, se stabileşte în declaraţia privind politica editorială pentru
reflectarea alegerilor.
Atît campania electorală, cît şi alegerile în general pot fi calificate nu doar ca un
mecanism de testare a gradului de democraţie într-o societate sau a maturităţii acesteia, ci şi ca
un test de profesionalism, sinceritate şi onestitate pentru mass-media din ţară. Or, „nota” care va
fi acordată odată cu introducerea în urne a buletinului de vot, de către cetăţeni în ziua alegerilor,
va fi şi o notă dată activităţii mass-media în reflectarea alegerilor. În acest fel, mass-media îşi are
gradul său de responsabilitate pentru acest proces, în primul rînd, ca instrument de informare a
societăţii, în al doilea rînd, ca instrument „educator” al cetăţenilor şi, în al treilea rînd, ca
instrument de formare a opiniei publice.
Instituţiile de învăţămînt
Sistemul educaţional are un rol crucial în formarea indivizilor în calitate de cetăţeni
activi, independenţi şi responsabili.
Un curs de educaţie civică necesită o abordare integratoare la nivelul şcolii, care trebuie
să se adapteze pentru a face faţă evoluţiei societăţii prin stimularea socializării politice a elevilor,
prin pregătirea pentru învăţarea permanentă şi prin asigurarea exercitării directe a drepturilor
omului şi democraţiei participative în instituţia de învăţămînt. Cadrele didactice ce
implementează educaţia civică au menirea să gîndească prospectiv în procesul de formare a
viitorului cetăţean, să fie creativi, să elaboreze strategiile educative cele mai eficiente, pentru a
conduce demersul de formare a personalităţii elevului spre scopuri majore cu caracter moral şi
civic: formarea unui cetăţean informat, responsabil şi activ care posedă şi promovează valorile
general umane.
În scopul formării atitudinii civice la tînăra generaţie, CEC desfăşoară un şir de activităţi
de educaţie electorală implicînd instituţiile de învăţămînt din ţară (licee, universităţi), printre
acţiunile de bază se numără concursuri de postere, slogane, desen, concursul artistic-umoristic
„TVC”, seminare, jocuri de simulare, teatru social, mese rotunde, lecţii publice. De asemenea,
elevii şi studenţii sunt invitaţi să participe la Ziua uşilor deschise, Ziua Tînărului Alegător, Ziua
Internaţională a Alegerilor, evenimentele desfăşurîndu-se anual.
Analiză comparativă privind desfăşurarea campaniilor de educaţie electorală

Nr.

Ţara

1. Australia

2. Belgia

Cine desfăşoară campanii de
educaţie civică
(informarea alegătorilor despre
unde, cînd şi cum se efectuează
înregistrarea/votarea)
- Comisia Electorală Australiană
(funcţionează un Centru Naţional de
Educaţie Electorală);
- partidele politice, candidaţii;
- mass-media.
- Direcţia Alegeri a Serviciului

Cît de des se
desfăşoară
campanii de
educaţie civică la
nivel naţional
Permanent
(materiale plasate pe
pagina web oficială)
Perioada electorală

Existenţa
campaniilor
de educaţie
civică la
nivel
naţional
Există,
desfăşurată de
CEA şi
Guvern
Nu există
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3. Canada

4. Estonia
5. Franţa

6. Georgia

7. Italia
8. Letonia

9. Lituania

10. Mexic

11. Polonia

12. România

13. Rusia

14. Ucraina

Public Federal (Ministerul de
Interne);
- autorităţile publice locale.
- Agenţia pentru Alegeri (instituţie a
Parlamentului);
- organizaţiile neguvernamentale;
- partidele politice/candidaţii;
- mass-media
- Comisia Electorală Naţională;
- mass-media

Permanent

Nu există

Perioada electorală

- Ministerul de interne;
- autorităţile publice locale;
- ONG
- partidele politice/candidaţii
- mass-media
- Comisia Electorală Centrală;
- organele electorale de
circumscripţie
- Mass-media
- Comisia Electorală Centrală

Permanent

Există,
desfăşurată de
CEN
Nu există

Perioada electorală

Nu există

Perioada electorală
Permanent

- Comisia Electorală Centrală;
- organele electorale
regionale/locale;
- Institutul Electoral Federal

Permanent

- Comisia Electorală Naţională;
- ONG;
- mass-media
Autoritatea Electorală Permanentă

Perioada electorală

Nu există
Există,
desfăşurată de
CEC, ONG şi
mass-media
Există,
desfăşurată de
CEC
Există,
desfăşurată de
IEF
Nu există

- Comisia Electorală Centrală;
- organele electorale
regionale/locale;
- Guvernul;
- ONG;
- mass-media
- Comisia Electorală Centrală;
- organele electorale regionale/locale

Perioada electorală

Permanent

Permanent

Perioada electorală

Există,
desfăşurată de
AEP

Există,
desfăşurată de
CEC

Ţări în care nu se desfăşoară campanii de educaţie electorală: Emiratele Arabe Unite,
China, Camerun, Muntenegru, Malta, Arabia Saudită, Vatican.
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III. Eficienţa activităţilor de educaţie electorală desfăşurate de Comisia Electorală
Centrală în perioada 2009-2013
În anul 2008 CEC a probat Strategia pentru instruirea funcţionarilor electorali şi educaţie
civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013, care a dus la organizarea unui şir de activităţi de
educare a alegătorilor, dar şi la definirea campaniilor de informare în alegeri.
Planul strategic pentru anii 2012-2014, aprobat în 2011, stabileşte una din direcţiile de
bază Alegători conştienţi şi bine informaţi, ceea ce reprezintă una din principalele condiţii pentru
garantarea desfăşurării unor alegeri libere şi corecte şi obţinerea unei rate de participare înalte.
Astfel, CEC şi-a propus să desfăşoare o serie de activităţi pentru educaţia electorală a
cetăţenilor, informarea calitativă şi operativă a acestora privind procedurile electorale.
De asemenea, aprobarea de curînd a unei Strategii de comunicare va oferi o îndrumare
generală cu privire la modalitatea de comunicare cu diferite categorii de subiecţi interesaţi,
facilitînd considerabil utilizarea diverselor instrumente de educaţie electorală.
Totodată, în cadrul CEC a fost iniţiată implementarea unui Sistem de Management al
Calităţii în conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2008. Unul din
angajamentele acestui sistem este menţinerea unui dialog permanent cu funcţionarii electorali şi
clienţii externi în scopul monitorizării şi îmbunătăţirii nivelului lor de satisfacţie. În acest sens,
CEC iniţiază procedura cu privire la satisfacţia părţilor interesate, scopul căruia este evaluarea
nivelului de satisfacţie a părţilor interesate (diverse categorii de subiecţi), identificarea metodelor
de măsurare a calităţii deservirii subiecţilor în activităţile desfăşurate de CEC şi coordonarea
eficientă a fluxului informaţional.
În principiu, rolul campaniilor electorale este cel de educare civică, servind ca un
instrument de socializare politică a cetăţenilor, iar activităţile de educaţie electorală se împart în
două perioade: perioada dintre alegeri şi perioada electorală.
a) Activităţi de educaţie electorală în perioada dintre alegeri
Cele mai importante evenimente de educaţie electorală în perioada dintre alegeri se
rezumă la Ziua internaţională a alegerilor şi Ziua tînărului alegător.
Ziua Internaţională a Alegerilor (ZIA) se sărbătoreşte în prima joi a lunii februarie anual.
Activităţile consacrate acestui eveniment sunt diverse, acestea luînd amploare din an în an.
Scopul acestor activităţi este să atragă atenţia cetăţenilor asupra importanţei alegerilor
democratice.
Ziua tînărului alegător se sărbătoreşte în octombrie-noiembrie a fiecărui an prin
organizarea diverselor acţiuni, urmărindu-se formarea concepţiei despre alegerile democratice,
cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor alegătorilor, formarea atitudinii civice şi conştientizarea
necesităţii participării la procesul electoral a tinerilor.
Activităţile din cadrul acestor evenimente sunt diverse, astfel încît să capteze interesul
tinerilor pentru procesul electoral.
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Anul

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Activităţi ZIA

Activităţi ZTA

- difuzare 1 spot*
- elaborate materiale instructiv- distribuire calendare tematice în toate educative: diapozitive „Ziua tînărului
instituţiile de învăţămînt din ţară.
alegător”, însoţite de un Îndrumar şi
exerciţiu de simulare „Alegerile în
clasa mea”;
- în licee din ţară: mese rotunde,
conferinţe, ore de dirigenţie, expoziţii
de carte, dezbateri, jocuri de simulare a
alegerilor etc.
- lecţii publice în universităţi (16);
- invitaţi liceeni ai clasei a XII-a din
- 4 mese rotunde în universităţi;
toate raioanele - „O zi la Comisia
- întîlniri cu deputaţii;
Electorală Centrală”;
- întîlniri cu analişti politici;
- 1 lecţie publică la CEC;
- 1 emisiune tv;
- vizitarea subdiviziunilor aparatului
- 2 emisiuni radio;
Comisiei;
- simularea unui referendum la liceu.
- jocuri metodologice cu elevii invitaţi.
- conferinţă de presă;
- concursul umoristic TVC „20 de ani
- difuzare 1 spot;
de alegeri democratice”
- masă rotundă: „Raţiunea de a vota” (USM);
- lansare concurs de slogane şi postere;
- 1 emisiune tv;
- 2 emisiuni radio.
- conferinţă de presă;
- nu a avut loc*
- difuzare 1 spot;
- 1 emisiune tv;
- 2 emisiuni radio
- conferinţă de presă;
- genericul „Cunoaşte dreptul tău
- difuzare 1 spot;
electoral”;
- 1 emisiune tv;
- lecţie publică pentru studenţii anului I
- tipărirea unui pliant informativ despre ai instituţiilor de învăţămînt superior
CEC;
(8);
- lecţii publice în universităţi (6).
- TVC „Am dat un vot pentru 4 ani”.
- conferinţă de presă;
Urmează să aibă loc
- lecţii publice în licee din ţară (26);
- reeditare broşură „Cunoaşte-ţi dreptul tău
electoral”;
- lansare concurs de desene „Primul vot”

* în 2009 ZIA a coincis cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare, iar în 2012 –
activităţile s-au suprapus cu organizarea aniversării a 15 ani de la înfiinţarea CEC.
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b) Activităţi de educaţie electorală în perioada electorală
În perioada 2009-2013 CEC a organizat 5 scrutine: 3 alegeri parlamentare, un referendum
republican constituţional şi alegeri locale generale. Campaniile de informare şi educaţie
electorală, desfăşurate pentru scrutinele sus-menţionate, au fost desfăşurate cu suportul şi
asistenţa organizaţiilor internaţionale, precum Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD) prin proiectul „Suport electoral pentru Moldova”, Consiliul Europei, Fundaţia
Internaţională pentru Sisteme Internaţionale (IFES) şi Organizaţia Internaţională a Migraţiei.
Este de menţionat faptul că pentru fiecare campanie de informare au fost elaborate
strategii care să asigure informarea corectă şi rapidă a alegătorilor. Strategiile pentru campaniile
de informare şi educaţie electorală a inclus elaborarea unui concept ce cuprinde mesajul
(sloganul) pentru alegători, realizarea materialelor tipărite, realizarea şi difuzarea spoturilor, sms,
asigurarea liniei fierbinţi, desfăşurarea concursurilor etc.
Slogane utilizate în cadrul campaniilor electorale (2009-2011)
Sloganele utilizate în campaniile electorale au fost axate pe ideea că un alegător informat
este un alegător conştient.
Dacă în campaniile de informare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 scopul a fost să determine
alegătorul de a lua o poziţie proactivă faţă de procesul electoral şi participarea la vot a acestuia,
atunci în campania din 28 noiembrie 2010, CEC a ales să apeleze la sentimente patriotice şi la
responsabilitate civică, unind oamenii de diferite vîrste, cultură şi statut social indiferent de locul
aflării lor. În campania din 5 iunie 2011 pentru alegerile locale generale concepţia avut o
încărcătură emoţională care sugerează apartenenţa individului la un tot întreg, alegătorii, printrun efort comun decid soarta localităţii lor.
În campania din 5 septembrie 2010 pentru referendumul republican constituţional CEC sa focalizat mai mult pe informarea alegătorilor din punct de vedere al procedurii de participare la
scrutin, sloganul pentru aceasta campanie lipsind.
2009, 5
aprilie
Votul
tău
contează!
Nu
ezita,
Sloganul votează!

Anul

2009, 29 iulie

2010,
5 septembrie

Votul
tău
contează!
Tu
decizi,
votează!

-

2010,
28 noiembrie
Votează, lume!

2011, 5
iunie
Cu paşi mici
facem
lucruri mari!

Spoturi de educaţie electorală
Pentru fiecare campanie de informare şi educaţie electorală CEC s-a străduit să informeze
electoratul în mod adecvat, prin mesaje succinte, precise şi obiective despre toate procedurile ce
vizează procesul electoral. Spoturile au fost realizate şi în limba rusă, de asemenea, fiind însoţite
de subtitre pentru a facilita înţelegerea lor de către persoanele cu dizabilităţi. Spoturile au fost
difuzate prin intermediul instituţiilor audiovizuale din ţară şi de peste hotare, de asemenea
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acestea fiind distribuite şi pe reţelele de socializare (Facebook, YouTube). Este de menţionat
faptul că spoturile au fost adresate diferitor grupuri-ţintă de alegători din ţară şi din afara ţării.
Anul
2009,
5 aprilie
2009,
29 iulie
2010,
5 septembrie
2010,
28 noiembrie
2011, 5 iunie

Video

Audio

Motivaţionale

Procedur
ale

Ro/
Ru

Subtitra
re

12

-

4

7

da

da

16

11

9

7

da

da

4

4

-

4

da

-

11

4

6

5

da

da

16

7

10

6

da

da

Fiecare campanie de informare şi educaţie electorală s-a distins prin caracterul unic pe
care l-a avut. În campania din 5 aprilie 2009 pentru alegeri parlamentare spoturile conţin imagini
şi situaţii cu care alegătorul se poate uşor asocia: în fiecare din secvenţele spotului general, eroii
ratează scopul lor din cauza lipsei de timp, de argumente sau consecvenţă. Astfel s-a dorit o
disociere între nereuşitele şi oportunităţile pe care ar putea să le rateze dacă nu votează.
Campania de informare şi educaţie electorală din 29 iulie 2009 s-a urmărit continuitatea
activităţii CEC în ceea ce priveşte educaţia electorală şi informarea alegătorilor din campania
precedentă şi anume au fost preluate aceleaşi imagini şi subiecte. În această campanie, CEC
prezintă un alegător căruia i s-a oferit a doua şansă de a-şi alege soarta şi viitorul, acesta este un
alegător care decide.
Campania de informare din 28 noiembrie 2010 pentru alegerile parlamentare anticipate a
fost una inedită. Motto-ul principal al campaniei a fost ales „Lume, lume”, bazat pe cunoscutul
cîntec popular „Lume, soro lume” al interpretei de muzică populară românească, Maria Tănase.
Mesajul a fost unul de încurajare a oamenilor să voteze în număr cît mai mare pentru binele ţării.
Spoturile procedurale au fost realizate într-o manieră creativă şi amuzantă, nu prea didactică şi
plictisitoare, fiind desene animate.
Campania de informare şi educaţie electorală din 5 iunie 2011 cu genericul „De la mic la
mare” s-a înscris perfect în specificul alegerilor locale: oamenii din cel mai mic sătuc, de rînd cu
cei din comune, oraşe şi municipii dispun de drepturi egale pentru a-şi alege reprezentanţii la
nivel local. Această abordare are o încărcătură emoţională care sugerează apartenenţa individului
la un tot întreg. Este de remarcat faptul că în această campanie pentru prima dată, actorii din
spoturile de procedură electorală au fost funcţionarii CEC, punîndu-se accent pe promovarea
imaginii CEC şi pe oamenii din spatele alegerilor.
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Materiale tipărite distribuite
Materialele promoţionale realizate în campaniile de informare şi educaţie electorală
pentru scrutine s-au distins prin culoarea utilizată, forma stilizată a cuvîntului „Votează” şi a
literei „V”. Vizibilitatea imaginilor plasate în aer liber pe panourile stradale a exercitat un rol
important în campaniile de educaţie electorală, toate materialele fiind în corespundere cu
identitatea vizuală a instituţiei. În tabelul de mai jos sunt reflectate cifre ale materialelor tipărite
în campaniile de informare şi educaţie electorală.
Anul
Tipuri de materiale tipărite
Altele
- 20 buillboard-uri;
Linia fierbinte
2009,
- 20 light-box-uri;
5 aprilie
- 6 street-linere;
- 200 000 pliante pentru studenţi;
- 20 000 postere;
- 7 000 pixuri;
- 50 000 inserturi pentru paşaport;
- 40 000 pliante cu adresele ambasadelor;
- 10 000 leaflet-uri pentru cetăţenii de peste hotare;
- 150 000 calendare mici.
2009,
29 iulie

2010,
5 septembrie

- 57 billboard-uri;
- 20 light-box-uri;
- 16 street-linere;
- 6450 postere motivaţionale;
- 2000 postere „Votarea pas cu pas”;
- 2000 postere „Proces-verbal de totalizare a votării”;
- 500 postere privind declararea locului de şedere;
- 40 000 pliante pentru cetăţenii de peste hotare.

SMS motivaţional şi
SMS
procedural–
410 000 alegători
Linia fierbinte

- 2000 postere „Votarea pas cu pas”;
- postere procedurale pentru secţiile de votare.
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2010,
28 noiembrie

- 600 postere motivaţionale;
- 54 000 broşuri cu adresele ambasadelor;
- 54 000 calendare tematice;
- 300 postere procedurale pentru secţiile de votare de
peste hotare;
- 3000 postere „Votarea pas cu pas” în română şi rusă;
- 200 000 magneţi „Votează, lume”;
- 2000 postere „Proces-verbal de totalizare a votării”.

2011, 5 iunie

- 50 000 leaflet-uri;
- 2400 postere „Votarea pas cu pas” în română şi rusă;
- 2400 postere motivaţionale în română şi rusă;
- 90 de panouri stradale;
- bannere Internet.

SMS motivaţional circa 800 000 de
abonaţi
FB, YouTube
Videoclip
„Lume,
lume”
Concurs
„Cîntă,
lume”
Linia fierbinte
Microbuz
promoţional în ţară
(echipa mobilă)
FB, YouTube
Joc tip Jeopardy
Linia fierbinte

În afară de materialele tipărite, menţionăm serviciul „Linia fierbinte a Comisiei
Electorale Centrale” instituită pentru fiecare campanie în parte pentru a oferi informaţii
alegătorilor despre alegeri.
Un instrument educativ în campania din 28 noiembrie 2010 l-a constituit concursul
„Cîntă, lume”, în acest scop creîndu-se o pagină specială, www.lume.md unde alegătorii erau
încurajaţi să-şi înregistreze versiunile lor ale cîntecului „Lume, lume”. Cîştigătorii concursului
au primit premii de valoare.
O parte componentă a campaniei de informare din 5 iunie 2011 a fost autobusul
promoţional cu o echipă de animatori pentru distribuirea materialelor electorale în oraşele din
ţară, organizînd şi jocul „Jeopardy”, reprezentat ca un chestionar scurt organizat ca o
reprezentaţie amuzantă pentru a stimula implicarea mai multor participanţi.
Acţiunile de educaţie civică şi informare a alegătorilor constituie o componentă esenţială
a procesului democratic. Plenitudinea activităţilor de acest gen, desfăşurate de către Comisia
Electorală Centrală, atît în timpul campaniei electorale, cît şi în perioada dintre alegeri, au ca
scop încurajarea tinerilor de a participa la alegeri, precum şi sensibilizarea altor categorii de
cetăţeni privind rolul şi importanţa normelor şi principiilor democratice. Totodată, acestea
contribuie în mod evident la ridicarea gradului de cunoaştere de către cetăţeni a normelor
democratice şi la cultivarea spiritului civic în societate. Asigurarea alegătorilor cu informaţii
complete despre procedura şi procesele de votare constituie un element-cheie pentru a obţine o
rată înaltă la alegeri, iar educaţia electorală constituie un factor important în asigurarea
standardelor de calitate ale procesului electoral. Convingerea unui număr cît mai mare de
alegători să iasă la votare este extrem de importantă pentru ca procesul electoral să rămînă unul
credibil şi realmente reprezentativ pentru opţiunea cetăţenilor.
Practica internaţională demonstrează că cele mai eficiente mijloace de realizare a
campaniilor electorale sînt spoturile audio/video şi posterele. Acestea reprezintă o sursă
importantă de informare pentru electorat. De asemenea, mitingurile/flashmoburile, Internetul şi
exerciţiile de simulare ale alegerilor au un rol semnificativ în campanii.
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Mijloacele utilizate în realizarea educaţiei electorale

14%

15%
Postere / Bill-boarduri
80 %

37%

Spoturi video/audio
Exerciții de simulare
Activităţi artistice
Întruniri/dezbateri

36%

Reţeaua Internet
e-mail

15%
90%
26%

Altele

Educaţia electorală joacă un rol important în procesul electoral. De exemplu, în
Venezuela pentru implementarea cu succes a e-votingului un rol semnificativ l-au avut
programele de informare şi educaţie electorală. Lipsa campaniilor de educaţie electorală nu este
o provocare, ci o oportunitate de a implica cetăţenii şi de a sensibiliza alegătorii cu privire la
importanţa participării lor la alegeri.1
IV. Profilul electoratului din Republica Moldova
Pentru a avea o campanie de educaţie electorală eficientă şi eficace, este nevoie de cît mai
multe informaţii şi date statistice despre alegători şi problemele/necesităţile care îi preocupă pe
aceştia. În acest context, este necesar de luat în considerare şi de analizat multilateral mai multe
aspecte-cheie:
- populaţie (vîrstă, sex, profesie);
- situaţia forţei de muncă (proporţia şomerilor);
- sănătate şi educaţie;
- nevoile sociale ale comunităţii;
- zonele rurale;
- comportamentul de vot la alegerile precedente.
Analiza acestor factori este indispensabilă, deoarece o abordare şi o evaluare inadecvată a
situaţiei existente poate duce la realizarea unei campanii de educaţie electorală şi informare a
alegătorilor ineficientă.
În conformitate cu datele prezentate de Biroul Naţional de Statistică, numărul populaţiei
stabile la începutul anului 2014 a fost de 3557,6 mii. În acelaşi timp, în urma auditului listelor
electorale, realizat de Comisia Electorală Centrală în luna martie 2014, s-a constat că cifra
alegătorilor este de 2 713 498, cu 30 002 mai mulţi alegători decît în martie 2012 (2 683 496).
Sub aspectul gender, se constată că mai mult de jumătate din populaţia Republicii Moldova o
constituie femeile, 51,9%.
1

http://e-lected.blogspot.com/2013/02/voter-education-opportunity-for-e-voting.html
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Tinerii alegători
Dezvoltarea democratică a unei ţări depinde în mare parte de nivelul integrării sociale,
incluziunii şi pregătirii politice a tinerilor în societate. După cum arată cercetările, nivelul de
înţelegere a proceselor politice de către tinerii din Republica Moldova este scăzut, ceea ce face
ca tinerii să fie un grup uşor de manipulat în timpul şi după campaniile electorale. Astfel,
conform rezultatelor BOP (aprilie 2014) circa 59% din tinerii de 18-29 de ani au declarat că se
interesează nici mult, nici puţin de politică, 17% - puţin şi 6% - deloc nu se interesează de
politică. Această stare a lucrurilor poate determina tinerii să ia decizii superficiale în legătură cu
candidaţii, bazîndu-se mai degrabă pe campaniile de marketing pre-electoral, decît pe analiza
critică a rapoartelor şi rezultatelor concurenţilor electorali.
Numărul tinerilor în vîrstă de 18 ani din Republica Moldova
în perioada 2009-2013
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Un rol deosebit în formarea culturii civice a electoratului juvenil îi revine în special
sistemului de învăţământ, prin intermediul căruia statul ar putea obţine o generaţie cu o cultură
politică participativă. Prin urmare, este necesară introducerea în curriculum şcolar a unui obiect
de studiu, care ar familiariza tinerii alegători cu procesele şi fenomenele politice. Potenţialii
alegători trebuie să obţină un set de cunoştinţe utile, ce ar servi drept stimul pentru ei de a se
implica ulterior în activitatea societăţii civile. În afară de aceasta, Comisia Electorală Centrală în
colaborare cu mass-media, autorităţile publice, organizaţiile societăţii civile trebuie să desfăşoare
activităţi eficiente în rîndul populaţiei cu scopul modernizării culturii politice, să-şi unifice şi
consolideze eforturile pentru a contribui la dezvoltarea competenţelor tinerilor de a analiza critic
complexitatea proceselor electorale..
Alegătorii urbani versus alegătorii rurali
Sub aspectul mediului de reşedinţă, mai mult de jumătate din populaţia Republicii
Moldova o constituie locuitorii mediului rural – 2073,8 mii persoane, sau 58,3%. În mediul
urban locuiesc 1485,8 mii persoane, sau 41,7%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă
astfel: 51,9% (1847,8 mii persoane) – femei şi 48,1% (1711,7 mii persoane) – bărbaţi.
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Populaţia stabilă pe medii în perioada 2009-2013
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La etapa actuală, societatea civilă a Republicii Moldova parcurge o perioadă destul de
dificilă de consolidare. O parte semnificativă a electoratului are un nivel scăzut de cultură
politică, nu îşi formează propriile opinii faţă de situaţia politică din ţară în urma consultării
informaţiei din surse diverse şi nu contribuie la dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile.
Vom menţiona că atît perioada îndelungată de tranziţie în care se află Republica
Moldova, precum şi lipsa unor progrese semnificative în sfera economică, socială şi politică a
condus la formarea unui grup impunător de persoane care nu doresc să participe la alegeri.
În acest context, vom menţiona despre faptul că la întrebare din Barometrul de opinie
publică din aprilie 2014 „Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul
Republicii Moldova, Dvs. v-aţi duce la vot?”, în funcţie de mediul de reşedinţă, respondenţii au
oferit răspunsurile prezentate în diagrama de mai jos.
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În Republica Moldova nu se atestă o diferenţă vădită de comportament electoral între
votanţii din mediul urban şi cei din mediul rural. Însă, practica internaţională în domeniu atestă o
pierdere a interesului de participare la alegeri mai evidentă la nivelul mediului urban, spaţiu în
care cetăţeanul are o paletă diversă de preocupări, dar şi de aşteptări.
Problemele majore cu care se confruntă societatea noastră pot fi soluţionate doar printr-o
colaborare eficientă a guvernanţilor cu întreaga populaţie a ţării.
Nivelul de educaţie şi ocupaţie a electoratului
Cultura politică a electoratului se manifestă prin diverse forme de activitate şi
comportament politic al cetăţenilor şi este în strictă dependenţă cu nivelul de şcolarizare şi
ocupaţie a acestora.
În funcţie de nivelul de educaţie al electoratului, precum şi sub aspectul gender, femeile
din Republica Moldova au un nivel de pregătire mai înalt decît bărbaţii: 27,8% din ele au studii
superioare şi 20,3% medii de specialitate, în timp ce printre bărbaţi aceşti indicatori constituie,
respectiv, 22,1% şi 12,1%.
În conformitate cu datele prezentate de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2013
populaţia economic-activă (populaţia ocupată plus şomerii) din Republica Moldova a constituit
1288,4 mii persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă de anul 2012. Ponderea populaţiei
ocupate s-a micşorat în mediul rural, iar în mediul urban a rămas neschimbată.
Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul alegătorilor activi economic nu se
observă: ponderea bărbaţilor (51,8%) a depăşit puţin ponderea femeilor (48,2%), iar ponderea
alegătorilor încadraţi în cîmpul muncii în mediul urban a fost mai mică faţă de cea a alegătorilor
din mediul rural: respectiv 45,0% şi 55,0%.
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Un alt aspect important care urmează a fi remarcat îl constituie şomajul tinerilor, acesta
fiind mult mai ridicat printre tinerii în vîrstă de pînă la 24 ani din regiunile rurale (8,9 mii) decît
în cele urbane (7,4 mii). Totodată, deoarece există o corelaţie negativă între vîrstă şi riscul de a fi
şomer, astfel încît persoanele în vîrstă de pînă la 24 de ani se confruntă cu un risc de două ori
mai mare de a fi şomeri decît segmentul următor de vîrstă (25-34 de ani).

V. Grupurile-ţintă
Educaţia electorală este un proces foarte complex, care presupune desfăşurarea
activităţilor de informare şi educaţie civică a tuturor participanţilor la procesul electoral şi în
special a unor categorii specifice de alegători, cum ar fi: tinerii alegători, femeile, persoanele cu
dizabilităţi ş.a.
În momentul de faţă, în condiţiile în care societatea informaţională se dezvoltă cu paşi
rapizi, iar sistemele informaţionale, de comunicare şi analiză, demonstrează o funcţionalitate şi
un impact înalt asupra societăţii per ansamblu, problema educaţiei electorale necesită o abordare
complexă, în special la etapa de elaborare a documentelor de politici publice aferente domeniului
electoral.
La etapa de planificare a campaniei de educaţie electorală se impune o segmentare a
electoratului, scopul căreia rezidă în identificarea şi delimitarea grupurilor-ţintă, adică a acelor
grupuri de alegători omogeni, din diferite puncte de vedere şi la care se doreşte să ajungă
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mesajul. Segmentarea poate fi aplicabilă în funcţie de diverse criterii: zona de reşedinţă
(urban/rural), factori demografici etc., însă în aceste situaţii apar dificultăţi în a decide:







eficienţa alocării resurselor;
colectarea de date relevante şi corecte cu privire la electorat;
identificarea grupurilor-ţintă care cu certitudine vor răspunde la „stimuli”;
posibilitatea comunicării unui mesaj clar către grupurile-ţintă;
aspecte legate de mesaj: stil, conţinut, canale de promovare;
evaluarea impactului segmentării electoratului.

În procesul de identificare a grupurilor ţintă se recomandă utilizarea metodei de analiză a
documentelor şi se va face referinţă la următoarele surse de informare:
a) sondajele de opinie;
b) analizele pre şi post-electorale;
c) sondarea preferinţelor;
d) recensămîntul populaţiei;
e) registrul alegătorilor;
f) altele
Practic, rolul segmentării este să împartă electoratul şi să indice grupurile de alegători
asupra cărora Comisia Electorală Centrală trebuie să-şi concentreze la maxim eforturile şi
resursele disponibile, pentru a atinge obiectivele campaniilor de educaţie electorală. În urma
segmentării, pe baza cercetărilor cantitative şi calitative, vor fi identificate mai multe grupuriţintă (fie mai extinse, fie mai reduse), cum ar fi:
a)
b)
c)
d)

tinerii care votează pentru prima dată/studenţii;
alegătorii din diasporă;
femeile;
persoanele cu dizabilităţi.

În diagrama de mai jos este reflectată corelaţia dintre cele cinci elemente care contribuie
la obţinerea unei campanii de educaţie electorală eficientă. Potrivit diagramei/ciclului
comunicării, pentru a identifica grupurile-ţintă este necesar de a stabili nişte obiective/paşi
concreţi care permit transmiterea mesajelor corespunzătoare către fiecare alegător în parte.
Mesajul formulat de autoritatea electorală trebuie să ţină cont în primul rînd de nevoile,
interesele şi preocupările grupurilor-ţintă identificate.
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Programele de educaţie electorală în orice ţară depind de o varietate de factori. Un sondaj
realizat de către reţeaua ACE de cunoştinţe în domeniul electoral, Electoral Knowledge
Network2 (www.aceproject.org), arată că în 61 de ţări din lume (28 %) campaniile de informare
şi educaţie electorală se desfăşoară în mod continuu. Printre acestea se numără Regatul Unit al
Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Australia, Canada, Germania, Franţa, Letonia, Portugalia,
România, Africa de Sud etc.
Potrivit aceluiaşi sondaj, în 96 de ţări ale lumii, printre care Austria, Azerbaidjan,
Danemarca, Estonia, Georgia, Italia, Polonia, Rusia – campaniile de educaţie electorală se
desfăşoară doar în timpul alegerilor. În 47 de ţări (21,2 %) – informaţia este indisponibilă sau
insuficientă, iar în 15 ţări din lume (7%), cum ar fi: Emiratele Arabe Unite, Camerun, Qatar,
Arabia Saudită, Somalia, etc. campanii de educaţie electorală nu se desfăşoară.

Cît de des se desfăşoară campanii de educaţie electorală?
1%
7%

În perioada electorală

21%
43%

Permanent
Nu este informaţie disponibilă
Nu se desfăşoară campanii
Altele

28%

2

http://aceproject.org/epic-en/CDMap?question=VE001&set_language=en
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Totodată, potrivit aceluiaş portal informaţional în domeniul electoral, cele mai multe ţări
ale globului pămîntesc realizează programe speciale de educaţie electorală, în special pentru
alegătorii care votează pentru prima dată (34 %).

Educaţia electorale pe grupuri-ţintă

7%
Persoane cu dizabilităţi
26%

13%

Tineri/alegători care votează
pentru prima dată
Femei
20%

Persoane analfabete
Grupuri indigene
34%

În procesul de elaborare a mesajului din cadrul campaniei de educaţie electorală şi
informare a alegătorilor, trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte:
1. Cunoaşterea grupurilor-ţintă (tineri, femei, grupuri social-vulnerabile, persoane cu
dizabilităţi etc.);
2. Formularea exactă a textului mesajului, astfel încît acesta să fie pe înţelesul fiecărui
reprezentant al grupului-ţintă;
3. Modalităţile şi mijloacele de transmitere a mesajului către grupurile-ţintă.

1.Cunoaşterea grupurilor-ţintă
Mesajul, de regulă, se va elabora în funcţie de situaţia
concretă dintr-o regiune/după segmentarea alegătorilor, dar
şi în funcţie de specificul şi aşteptările electoratului. La
prima etapă, vor fi identificate şi studiate grupurile-ţintă,
vor fi întreprinse acţiuni în vederea identificării aşteptărilor
grupului-ţintă şi a acţiunilor concrete pentru educarea unui
comportament pro-activ din partea grupului.
2. Formularea mesajului
La etapa elaborării mesajului care urmează a fi transmis
către grupul-ţintă, trebuie să se pornească de la ideea că
acesta trebuie să fie pe înţelesul tuturor reprezentanţilor
grupului-ţintă şi să corespundă perfect aşteptărilor acestora.
De regulă, toate mesajele formulate au două scopuri
primordiale: fie de mobilizare, adică de a îndemna
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alegătorii să meargă la vot, fie de a explica procedurile de vot.
3. Modalităţile şi mijloacele de transmitere a mesajului către grupurile-ţintă
Metodele de transmitere a mesajului pot fi diverse, dar cel mai adesea întîlnite sînt: difuzarea
spoturilor audio/video, distribuirea de fluturaşi şi broşuri, expedierea SMS-urilor, organizarea
îtrunirilor/dezbaterilor. Aceste metode vor fi eficiente, dacă vor fi puse în aplicare prin
intermediul mass-mediei.
Pentru transmiterea mesajelor pot fi utilizate următoarele mijloace şi forme specifice de
contactare a alegătorilor:
- sursele media tradiţionale (posturile radio şi TV/): difuzarea spoturilor de procedură,
motivaţionale, sociale etc.;
- metode moderne de informare: paginile oficiale web ale autorităţilor electorale; reţelele de
socializare; linia verde; mesaje SMS
- materiale printate: pliante, foi volante, fluturaşi, panouri, light box-uri; street linere;
- contactul direct cu electoratul: de la usă la usă, discursuri în public.
Pentru ca mesajul să fie unul eficient şi pe înţelesul tuturor reprezentanţilor grupului-ţintă acesta
trebuie să rămînă în memoria acestora, să audă mesajul de mai multe ori, într-o formă clară şi
succintă, precum şi din diferite surse. Persoanele cărora le este destinat mesajul nu trebuie să
depună efort pentru a înţelege informaţia conţinută.
Tinerii care votează pentru prima dată
La etapa de iniţiere şi implementare a campaniilor de informare şi educaţie electorală,
autorităţile responsabile de administrarea alegerilor, trebuie să acorde o atenţie deosebită
tinerilor alegători, deoarece acest grup-ţintă reprezintă viitorul oricărui stat.
Articolul 38 din Constituţia Republicii Moldova statuează că „Cetăţenii Republicii
Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie
făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege. Dreptul de a fi aleşi le este garantat
cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.”
Deasemenea, şi articolul 11 din Codul electoral, la fel prevede că „Dreptul de a alege îl
au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu
excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege”
Mesajele utilizate în campaniile de educaţie electorală şi destinate cu preponderenţă
tinerilor alegători trebuie să fie fundamentate pe faptul că votul, reprezintă dreptul cetăţeanului
de a se afirma în societate, de a-şi exprima opinia şi de a alege liber, fără a fi constrîns de
anumite împrejurări. Mesajele formulate vor accentua necesitatea implicării directe a tinerilor în
viaţa politică, importanţa manifestării unei atitudini pozitive şi proactive a organizaţiilor de
tineret, în special cele studenţeşti.
În principiu, mesajele trebuie să fie motivaţionale, care să încurajeze participarea la vot,
dar, totodată să explice unele aspecte procedurale ale procesului electoral, cum ar fi: înregistrarea
concurenţilor, verificarea în listele electorale, înregistrarea alegătorilor, procedura de vot etc.
La etapa difuzării mesajului către grupul-ţintă, autoritatea electorală urmează să utilizeze
diverse metode şi mijloace de comunicare: mese rotunde, ateliere de lucru, dezbateri publice,
concursuri. Este binevenită organizarea acestor activităţi de sensibilizarea a tinerilor alegători în
instituţiile de învăţămînt, preuniversitar şi universitar, în căminele/campusurile studenţeşti,
biblioteci, sedii ale organizaţiilor de tineret sau neguvernamentale.
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Conform informaţiilor puse la dispoziţie de Biroul Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, la începutul anului 2013, numărul populaţiei cu vîrsta de 16-22 ani era de 392 873
persoane.
În tabelul de mai jos este prezentat în mod grafic repartizarea tinerilor alegători pe
categoria de vîrste:
Populaţia stabilă pe vîrste (16-22 ani)
la începutul anului 2013
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Pentru fiecare scrutin ce urmează a fi desfăşurat în Republica Moldova, în listele
electorale sînt incluşi tinerii alegători, adică acele persoane care au atins vîrsta de vot – 18 ani.
Programele şcolare, lecţiile de educaţie civică, nu sînt suficiente pentru a încuraja participarea
civică a tinerilor şi pentru a le forma o cultură politică. Este necesară o conlucrare şi o implicare
activă din partea organelor electorale şi a autorităţile responsabile de educaţia şi învăţămîntul
populaţiei într-un stat. Acest lucru este în special valabil în ţările în curs de dezvoltare şi în
societăţile în tranziţie în care tinerii pot fi adesea uşor manipulaţi pentru a sprijini unul sau alt
partid politic. În acelaşi timp, rata de participare la vot a tinerilor este determinată în mare parte
de slaba informare în legătură cu platformele electorale ale partidelor şi candidaţilor. De aceea,
în special în perioada electoral, partidele politice, trebuie să-şi concentreze eforturile pe
informarea tinerilor în ceea ce priveşte platformele electorale şi atribuţiile/responsabilităţile
parlamentarilor/aleşilor locali prin organizarea dialogurilor între tinerii alegători şi candidaţi.
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Deoarece în mare parte acţiunile de educaţie electorală şi informare a alegătorilor sînt
desfăşurate de către CEC în perioada electorală şi mai puţin între alegeri, este necesară
desfăşurarea în mod continuu, pe întreaga durată a ciclului electoral a activităţilor ce vizează
stimularea interesului tinerilor din Republica Moldova pentru modul de alegere a Parlamentului
şi a reprezentanţilor în organele puterii locale.
Astfel, în scopul creşterii gradului de informare al tinerilor privind procesul electoral,
considerăm oportună diversificarea activităţilor de educaţie electorală realizate de către Comisia
Electorală Centrală, utilizînd metode interactive de învăţare şi participare la activităţi concrete,
cum ar fi:
 crearea de către CEC a unui portal de informare destinat în special tinerilor care îşi vor
exercita pentru prima dată dreptul de vot. Portalul va avea atît un scop informativ, cît şi
unul de sensibilizare a tinerilor privind necesitatea participării la viaţa politică. Totodată,
pentru a determina clasa politică să includă în politicile publice acele aspecte care îi
privesc pe tineri, portalul se doreşte a fi o platformă de discuţii şi de reflecţii asupra
preocupărilor adolescenţilor privind perceperea mecanismelor democraţiei şi creşterea
interesului tinerilor pentru procesul electoral;
 realizarea unor sondaje de opinie care vor avea ca scop cunoaşterea aspectelor subiective
ca opiniile, interesele şi în general atitudinea populaţiei faţă de activităţile de educaţie
electorală desfăşurate de CEC. Sondajele de opinie vor avea la bază chestionare, realizate
după metode sociologice, cu ajutorul cărora se va evalua în special comportamentul
electoral al tinerilor alegători;
 consolidarea colaborării dintre Comisia Electorală Centrală şi aripile tinere ale partidelor
politice/organizaţiile de tineret;
 desfăşurarea concursurilor de desene, eseuri, fotografii, slogane etc. destinate tinerilor
alegători;
 organizarea cluburilor de discuţii pe tematică electorală cu participarea reprezentanţilor
aripilor tinere ale partidelor politice, organizaţiilor studenţeşti şi de tineret;
 colaborarea intensă şi permanentă cu autorităţile publice pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de educaţie civică şi informare a cetăţenilor;
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 ţinerea unor cursuri de instruire în domeniul dreptului electoral pentru facultăţile
relevante ale instituţiilor de învăţămînt superior. O secţiune importantă trebuie să fie
dedicată criteriilor şi instrumentelor care trebuie utilizate de votanţi pentru a alege cei
mai potriviţi candidaţi;
 elaborarea şi diseminarea în permanenţă a materialelor de educaţie electorală (broşuri,
pliante. ghiduri, videoclipuri etc.), cu scopul de a conştientiza un număr cît mai mare de
cetăţeni cu privire la rolul Parlamentului, modul în care membrii săi influenţează viaţa
societăţii şi procesele de participare publică;
 organizarea de seminarii în localităţile din ţară, care să includă informaţii despre procesul
electoral, votul corect şi modul în care se pot implica tinerii în asigurarea
corectitudinii procesului electoral;
 desfăşurarea unor mese rotunde/conferinţe naţionale pe tematica electorală dedicate
tinerilor alegători.
Comisia Electorală Centrală, la etapa elaborării conceptelor acţiunilor de educaţie
electorală trebuie sa-şi stabilească drept scop creşterea gradului de informare al tinerilor privind
subiectele de actualitate legate de alegeri, să îi determine pe aceştia să treacă peste nivelul
superficial de înţelegere, să se documenteze temeinic, să argumenteze poziţiile pro şi contra şi să
voteze conştient.
În acest context, prin diversificarea şi intensificarea activităţilor de educaţie electorală
desfăşurate, se va înregistra o creştere semnificativă a participării la alegeri în rîndul tinerilor din
grupurile ţintă şi a apropiaţilor acestora. Educaţia electorală trebuie să cuprindă activităţi cu
implicarea tinerilor alegători, care ar forma abilităţi de percepere a realităţii politice, a faptelor
personalităţilor politice. Odată ce tinerii vor fi capabili să proceseze informaţia primită, să-şi
dezvolte spiritul critic, ei vor fi capabili să se implice cu succes în procesul electoral, să opteze
pentru concurenţii care cel mai bine le reprezintă interesele.
Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în străinătate
Articolul 2, alin. (3) din Codul electoral prevede că „Cetăţenii Republicii Moldova care
domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline în condiţiile prezentului cod.
Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii săşi exercite liber drepturile lor electorale”.
Numărul de alegători care se vor afla în afara ţării în ziua alegerilor poate varia în funcţie
de ţară şi tipul alegerilor. De asemenea, legislaţia unor ţări stabileşte expres condiţiile de
exercitare a votului pentru cetăţenii aflaţi peste hotare. Această categorie de alegători poate
include reprezentanţii corpului diplomatic, cetăţenii aflaţi în vacanţă sau cu chestiuni de afaceri,
care locuiesc temporar în străinătate, dar îşi păstrează viza de domiciliu permanent în ţara de
reşedinţă sau cetăţenii care se află la muncă într-un alt stat.

În majoritatea statelor, alegătorii care doresc să voteze, trebui să comunice intenţia lor
administraţiei electorale în condiţiile prevăzute de legislaţie. Pentru acest grup-ţintă este nevoie
de o campanie de informare şi educaţie electorală specifică, care va pune la dispoziţia
alegătorilor aflaţi peste hotare informaţii relevante privind procedura de înregistrare, amplasarea
secţiilor de votare, timpul votării, procedura de vot etc.
Cetăţenii Republicii Moldova, luaţi la evidenţa consulară de către misiunile diplomatice
se înscriu în listele electorale de bază ale secţiilor de votare ce se vor deschide în incinta
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instituţiilor respective. La fel, cetăţenii Republicii Moldova care la ziua votării se vor afla în
străinătate se pot înregistra în prealabil, accesînd pagina web www.alegator.md, şi selectînd
opţiunea „Înregistrarea prealabilă”. Aceasta este o procedură care are drept scop stabilirea
numărului estimativ al alegătorilor aflaţi peste hotare în vederea constituirii secţiilor de votare
suplimentare în străinătate, întocmirea listei electorale a cetăţenilor care vor vota în raza secţiei
de votare respective, precum şi stabilirea numărului estimativ a buletinelor de vot ce vor fi
distribuite. Înregistrarea prealabilă se efectuează doar în cazul desfăşurării alegerilor
parlamentare şi/sau referendumurilor republicane şi nu este obligatorie. Alegătorii care, din
diferite motive, nu se înregistrează în prealabil, îşi pot exercita dreptul de vot, prezentîndu-se în
ziua alegerilor la secţia de votare respectivă. Aceştea vor fi înscrişi în listele electorale
suplimentare.
Mesajele destinate acestui grup-ţintă trebuie să se bazeze pe necesitatea şi posibilitatea
alegătorului de a vota chiar dacă în ziua alegerilor se află în afara ţării, trebuie să explice
modalitatea şi perioada de timp în care are loc înregistrarea, procedurile de verificare a listelor
electorale, a corectitudinii datelor şi nu în ultimul rînd procedurile de votare.
Respectarea drepturilor omului sporeşte capacitatea migranţilor de a contribui la dezvolta
rea societăţii de origine și a celei gazdă, prin urmare, politica electorală a unui stat trebuie să ţină
cont de nevoile și vulnerabilităţile speciale ale alegătorilor afectaţi de migraţie.
Pentru a asigura respectarea drepturilor electorale ale alegătorilor de peste hotare şi
pentru a le oferi o informare suficientă, mesajele către acest grup-ţintă trebuie să fie diseminate
prin intermediul unui şir de mijloace, inclusiv ambasadele şi consulatele, asociaţiile diasporei şi
televiziunea din ţările de destinaţie. În cadrul realizării campaniilor de informare a alegătorilor în
cazul organizării scrutinelor naţionale, materialele destinate acestei categorii specifice de
alegători urmează a fi distribuite prin utilizarea tuturor canalelor posibile şi în diferite forme:
materiale tipărite, cum ar fi broşurile, ghidurile, fluturaşele, pliantele, diverse articole în ziarele
diasporei. De asemenea informaţia poate fi difuzată şi în format electronic: reţelele sociale,
email-uri, sms-uri, spoturi audio şi video, bannere pe paginile web oficiale ale instituţiilor şi
organizaţiilor relevante: Comisia Electorală Centrală, Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Biroul
Relaţii Interetnice, site-urile misiunilor consulare, diasporei şi altor asociaţii.
Astfel, se urmărește asigurarea unui acces mai vast al alegătorilor de peste hotare la
informaţia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare sau a referendumurilor
naţionale.

Femeile
Egalitatea de şanse şi echitatea între femei şi bărbaţi în toate timpurile a reprezentat un
punct sensibil al umanităţii. Problema dată depăşeşte cadrul hotarelor naţionale, astfel că şi în
ţările dezvoltate, cu democraţii mature, disputa socială între genuri este de cele mai dese ori
cîştigată de către bărbaţi. Această realitate a echităţii de gen se află permanent în vizorul
comunităţii internaţionale, fiind cel de-al treilea din cele opt Obiective de Dezvoltare ale
Mileniului, conţinute în Declaraţia Mileniului, semnată în anul 2000 la New-York de către 147
de state, inclusiv de Republica Moldova. Totodată, un şir de alte documente semnificative la
nivel naţional vin să asigure diverse aspecte ale egalităţii genurilor.
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Populaţia stabilă pe sexe la începutul anului 2013

Femei
Bărbaţi

Mediul urban
790 658
701 507

Mediul rural
1 056 493
1 010 839

Analiza sondajelor şi a studiilor privind preferinţele electorale şi participarea la vot, arată
că în Republica Moldova la momentul actual diferenţele dintre comportamentul de alegător
dintre femei şi bărbaţi sînt neglijabile.
Din numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova 51,9% constituie femeile, iar
48,1% respectiv bărbaţii. Preponderenţa femeilor sau a bărbaţilor în numărul populaţiei diferă
semnificativ în funcţie de anumite grupe de vîrstă.
Mesajul adresat femeilor în campania de educaţie electorală autoritatea electorală trebuie
să încurajeze participarea femeilor în viaţa politică, îndeosebi în procesul electoral. În plus faţă
de implicarea lor în comunităţile locale, încurajarea femeilor presupune şi înaintarea
candidaturilor la funcţiile elective în stat.
Informarea şi educaţia electorală a femeilor trebuie să fie nu doar prerogativa Comisiei
Electorale Centrale, dar şi a organizaţiilor şi asociaţiilor de femei, a organizaţiilor
neguvernamentale ce au ca activitate de bază apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, în special drepturile femeilor. Aceste entităţi ar putea aduce o contribuţie
valoroasă în formularea mesajelor şi realizarea campaniilor de informare prin prisma gender.
Partidele politice sînt cele care îşi asumă public responsabilitatea de a acţiona într-o
manieră care să respecte pe deplin drepturile şi interesele legitime ale tuturor cetăţenilor, inclusiv
a femeilor. Partidele pot avea un rol semnificativ în informarea femeilor privitor la procesele
electorale şi încurajarea acestora de a intra în competiţia pentru alegeri.
Autorităţile centrale dintr-un stat, trebuie să elaboreze, conform competenţelor,
documente de politici publice care ar contribui la creşterea nivelului de implicare a femeilor în
procesele electorale şi să sensibilizeze partidele politice asupra a ceea ce se poate face mai bine
în vederea promovării participării femeilor în viaţa politică la nivel central şi local.
Vom remarca faptul că mass-media la fel poate juca un rol-cheie în eliminarea
stereotipurilor negative ale femeilor şi stimularea participării lor la procesele electorale.
În acest context, este recomandabil ca şi organizaţiile internaţionale de profil să sprijine
prin finanţare un număr mai mare de programe educaţionale şi informative care să asigure
dezvoltarea oportunităţilor pentru femei, participarea deplină a femeilor în procesele electorale şi
sporirea ratei de participare la vot în rîndul femeilor.
După cum am menţionat în consideraţiuni generale, termenul de educaţie electorală este
în general folosit pentru a descrie procesul de difuzare a informaţiilor cu privire la procesul
electoral, în special a informaţiilor care au scopul de a motiva alegătorii să meargă la vot.
Asemenea materiale şi programe sînt concepute pentru a informa electoratul despre specificul şi
mecanismele procesului de votare în cadrul unui anumit scrutin.
Campaniile de informare şi educaţie electorală care sînt destinate preponderent femeilor
şi sînt elaborate în corespundere cu aşteptările şi necesităţile femeilor pot contribui considerabil
la sporirea nivelului de participare a femeilor la vot.
Acestea pot avea un impact semnificativ în special în ţările în care femeile nu au jucat în
mod tradiţional un rol activ în procesul electoral. Campaniile de educaţie electorală şi informare
a alegătorilor trebuie să fie accesibile atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei. Informaţiile difuzate
trebuie să fie concepute în aşa mod, încît să aibă o relevanţă puternică pentru acest grup-ţintă.
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Astfel, în desfăşurarea unei campanii de educaţie electorală se recomandă utilizarea unor
imagini pozitive ale femeilor în calitate de alegători, lideri politici, şi ca simpli participanţi la
toate aspectele legate de procesul electoral.
În special vom menţiona că campaniile de educaţie electorală şi informare destinate
preponderent femeilor pot avea un impact semnificativ în special în mediul rural, deoarece
procesele electorale şi chiar sistemul de guvernare pot fi în mare parte necunoscute pentru
alegătorii rurali. În acest sens, campaniile de informare oferă o şansă unică de a educa cetăţenii
cu privire la egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi importanţa includerii femeilor în toate aspectele
legate de procesul politic.
Persoanele cu dizabilităţi
Scopul educaţiei electorale este de a face disponibile şi accesibile informaţiile ce ţin de
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru toate părţile implicate în procesul electoral. Este
foarte important ca în realizarea campaniilor de educare şi informare să fie cuprinse şi categoriile
specifice de alegători, cum ar fi spre exemplu, persoanele cu dizabilităţi.
Codul bunelor practici în materie electorală stabileşte „Procedurile de vot şi facilităţile
trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi, aşa ca aceştia să poată să îşi exercite
drepturile lor democratice şi să permită în caz de necesitate asigurarea asistenţei la vot, cu
respectarea principiului, în care procesul de vot trebuie să fie individual”.
La fel şi articolul 38 din Consituţia Republicii Moldova prevede universalitatea votului:
„(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri
libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua
alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.
Potrivit datelor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 01.01.2014 în
Republica Moldova erau înregistrate 183.416 persoane cu dizabilităţi3, ceea ce constituie circa
5% din totalul populaţiei.
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în baza Convenţiei privind Drepturile Persoanelor
cu Dizabilităţi, defineşte această categorie de alegători astfel: "Persoanele cu dizabilităţi includ
acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată,
deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a
persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi".
În ultimii ani în Republica Moldova au fost realizate mai multe studii4 şi rapoarte5 care au
avut ca scop monitorizarea accesului la vot al persoanelor cu dizabilităţi.6 Aceste rapoarte scot în
evidenţă unele cazuri de limitare a accesului persoanelor cu dizabilităţi la urne.7
Articolul 29 din Codul electoral prevede că sediile secţiilor de votare se stabilesc, de
regulă, în sediile aflate în proprietate publică și se amenajează astfel încît să faciliteze accesul în
ele al persoanelor în vîrstă și cu dizabilităţi.
În acelaşi timp, legislația la moment nu prevede în mod expres dreptul la condiții de
accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități în raport cu necesitățile acestora, chiar şi de acces
în clădiri, sau alte condiții de acces la infrastructură, ci mai curînd sînt stabilite obligații pentru
proiectanți, verificatori și executori de a respecta normativele în costrucții, în special la
proiectarea construcţiilor de utilitate publică.
Raport privind protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi şi implementarea pe parcursul anilor 2010-2013 a
Planului de acţiuni al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), MMPSF
4
http://idom.md/index.php?option=com_k2&view=item&id=27:asigurarea-accesului-la-vot-persoanelor-detinutein-institutiile-psihiatrice-din-republica-moldova&Itemid=396&lang=en
5
http://ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=116
6
http://ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=116
3
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Potrivit unui Raport realizat de Asociaţia „MOTIVAŢIE”, privind analiza actelor
normative şi standardelor tehnice în domeniul accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi
locomotorii din cele 55 de instituţii cu destinaţie publică din municipiul Chişinău, evaluate sub
aspectul accesibilităţii în clădire, s-a constatat că doar 45% dintre acestea s-au dovedit a fi parţial
sau total accesibile.
Experiențele și de cercetările efectuate de Fundația Internațională pentru Sisteme
Electorale (IFES), în peste 12 de țări în curs de dezvoltare, indică că acest grup-ţintă de alegători,
din cauza dizabilităților, sînt privați în mod semnificativ de informare adecvată privind procesele
electorale sau sînt limitaţi în dreptul de a vota.
E de remarcat că în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
Comisia Electorală Centrală a depus eforturi pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi de
vedere posibilitatea de a-şi exercita pe deplin drepturile politice şi oportunitatea de a beneficia de
aceste drepturi în măsură egală cu ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova. În acest sens, CEC a
utilizat plicul-trafaret special în una din secţiile de votare din Circumscripţia electorală
municipală Chişinău, nr. 1.
După cum am menţionat mai sus, o campanie eficientă de educaţie electorală se bazează
pe identificarea corectă a nevoilor grupului-ţintă şi formularea mesajului corespunzător. Prin
urmare, la etapa elaborării activităţilor de informare este necesară o colaborare constructivă a
autorităţilor electorale cu instituţiile şi organizaţiile care protejează persoanele cu dizabilităţi şi
se preocupă de îngrijirea acestora.
Acţiunile desfăşurate în cadrul campaniilor de educaţie electorală pentru acest grup-ţintă
trebuie să aibă drept scop ridicarea gradului de conștientizare a drepturilor electorale a
persoanelor cu dizabilităţi şi încurajarea participării la vot şi implicării acestor cetățeni în viața
politică. Totodată ar trebui să se ia în considerare nivelul de izolare şi dificultăţile de acces a
persoanelor cu dizabilităţi în secţiile de votare. În această privinţă, recomandăm:
 CEC urmează să elaboreze un nou model al Raportului biroului electoral al secţiei
de votare, care să permită includerea într-o rubrică separată a numărului
persoanelor cu dizabilităţi care au participat la alegeri, precum şi categorisirea
acestora în funcţie de tipurile de dizabilităţi.
 La etapa deschiderii secţiilor de votare trebuie să se facă o analiză a localurilor în
care urmează să fie amplasate, în special sub aspectul accesibilităţii persoanelor
cu dizabilităţi şi a dotării cu rampe de acces în clădire.
 Utilizarea plicului-trafaret (similar celui din alegerile din noiembrie 2010) pentru
persoanele cu dizabilităţi de vedere să fie aplicată în toate secţiile de votare în
care urmează să voteze un număr semnificativ de orbi.
VI. Abordarea strategică a educaţiei electorale
Potrivit Codului electoral, printre atribuţiile generale ale CEC se numără implementarea
programelor de educaţie civică, conlucrarea cu mijloacele de informare în masă şi asociaţiile
obşteşti, la organizarea manifestărilor ce ţin de educaţia civică a alegătorului şi informarea
populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral.
În anul 2008 CEC a probat Strategia pentru instruirea funcţionarilor electorali şi educaţie
civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013, care a dus la organizarea unui şir de activităţi de
educare a alegătorilor, dar şi la definirea campaniilor de informare în alegeri. Strategia a expirat,
iar Planul strategic al CEC adoptat pentru anii 2012-2015 defineşte una din direcţiile sale
Alegători conştienţi şi informaţi. În acest sens CEC şi-a propus consolidarea relaţiilor de
colaborare cu toţi subiecţii implicaţi în acest proces (ONG-rile, mass-media, autorităţile publice
locale/centrale, partidele politice, partenerii de dezvoltare etc.) Totodată, CEC urmăreşte să
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aprofundeze şi să diversifice metodele şi instrumentele utilizate în acest scop şi să găsească o
abordare specifică pentru fiecare categorie de alegători. Campaniile de informare şi educaţie
electorală desfăşurate la alegerile din ultimii ani au demonstrat necesitatea elaborării unor
strategii coerente şi eficiente în scopul informării calitative şi operative a alegătorilor privind
procedurile electorale. În plus, diverşi subiecţi interesaţi au nevoie de o îndrumare în acest
domeniu pentru a disemina informaţia corect. Unele părţi interesate dezinformează sau nu
informează în mod adecvat publicul, cauza fiind lipsa de mesaje standardizate, astfel publicul
este privat de şansa de a fi pe deplin informat şi chiar să participe la alegeri.
Educaţia şi informarea alegătorilor sînt elemente esenţiale în construirea încrederii
alegătorilor. Organele electorale ar trebui să fie strategice şi proactive în furnizarea de informaţii
cu privire la procedurile electorale, iar în ceea ce priveşte implementarea noilor tehnologii – în
funcţionarea sistemului în ansamblu, cauza adoptării noii tehnologii şi utilizarea metodelor
pentru asigurarea integrităţii sistemului.
Strategia de educaţie a alegătorilor ar trebui să ia în considerare publicul-ţintă şi să
folosească diferite metode de mobilizare, ţinînd cont de modul în care aceste grupuri-ţintă au
acces la informaţii. O atenţie deosebită trebuie acordată grupurilor-ţintă, cum ar fi alegătorii cu
dizabilităţi, precum şi alegătorii din mediul rural şi în vîrstă, care nu sunt în pas cu tehnologia.
Aşadar, scopul elaborării unei strategii de educaţie electorală este de a defini priorităţile
şi activităţile de educaţie electorală în perioada dintre alegeri şi perioada electorală, în
dependenţă de necesitatea de informare a fiecărui grup-ţintă. O strategie de educaţie electorală
permite o înţelegere mai bună a reacţiei cetăţenilor la activităţile desfăşurate de către CEC,
evidenţierea eventualelor probleme/necesităţi şi efectuarea unei planificări mai bune a acţiunilor
viitoare.
În această ordine de idei, ţinem să menţionăm faptul că elaborarea unei Strategii de
educaţie electorală se întrepătrunde cu Strategia de comunicare a CEC.
VII. Concluzii şi recomandări
Actul electoral în Republica Moldova continuă să trezească anumite dubii în rîndul
populaţiei. Deşi numeric predomină numărul alegătorilor care consideră alegerile libere şi
corecte, numărul alegătorilor care exprimă neîncredere este încă unul destul de ridicat.
Campaniile de informare şi educaţie electorală constituie o componentă esenţială a
procesului democratic şi vin să ofere electoratului mesaje obiective, precise şi succinte despre
toate procedurile ce ţin de participarea alegătorilor la procesul electoral. Campaniile de educaţie
electorală au ca scop încurajarea diferitor categorii de subiecţi de a participa la alegeri, precum şi
sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa implicării active în procesele democratice.
Indiscutabil, acestea contribuie în mod evident la ridicarea gradului de cunoaştere de către
cetăţeni a procesului electoral şi la cultivarea spiritului civic în societate.
Practica internaţională în domeniul de referinţă pune accent pe faptul că campaniile de
educaţie electorală trebuie să fie realizate în mod permanent şi extinse la nivel naţional, fapt
pentru care înaintăm următoarele recomandări:
 facilitarea de către Comisia Electorală Centrală a campaniilor de informare/educare a
cetăţenilor prin atragerea şi implicarea activă a organizaţiilor naţionale (regionale) şi
internaţionale interesate în informarea şi educarea alegătorilor;
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 colaborarea proactivă cu organizaţiile non-guvernamentale şi încheierea unor acorduri de
colaborare cu organizaţiile regionale care au capacitatea de a ajunge la grupurile-țintă și
care pot asigura un parteneriat eficient cu autoritățile locale și reprezentanţii unor
categorii specifice de alegători;
 realizarea sondajelor de opinie la comada Comisiei Electorale Centrale, care vor scoate în
evidenţă atitudinea şi nivelul de informare al alegătorilor faţă de procesele electorale,
precum şi gradul de receptivitate a oamenilor la diverse canale şi materiale mediatice.
Acest sondaj va scoat eîn evidenţă nevoile de informare pentru diferite segmente de
alegători (femei versus bărbaţi, grupuri etnice, persoane cu vîrste sau cunoştinţe
lingvistice diferite, persoane cu dizabilităţi, alegătorii din afara ţării) de a reacţiona la
diverse abordări de informare/educare a alegătorilor;
 crearea unor rubrici speciale pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale care
să conţină informaţie accesibilă şi relevantă pentru unele categorii de subiecţi care
întîmpină dificultăţi în exercitarea dreptului de vot (de ex. persoanele cu dificultăţi de
vedere);
 schimb de experienţă/vizite de studiu privind modalitatea de desfăşurare în alte ţări a
campaniilor de informare şi educaţie electorală pentru diverse categorii de subiecţi.
În concluzie, putem afirma că în procesul de edificare a unei societăţi democratice
indubidabil este nevoie de un nivel înalt de cultură politică şi electorală a cetăţeanului. Numai în
urma unei educaţii temeinice şi destoinice se va asigura o poziţie şi o implicare activă în procesul
electoral, o prezenţă sporită de participare la alegeri, or nivelul de cultură civică reprezintă şi un
factor de stabilitate politică, o măsură a bunei funcţionări a instituţiilor democratice.
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