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I. Introducere 

Comisia Electorală Centrală în comun cu Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 

Electorale (IFES) a desfăşurat pentru prima dată, în perioada 06 – 17 februarie 2012 în toate 

raioanele republicii, un seminar pentru autorităţile administraţiei publice locale (APL) privind 

întocmirea şi actualizarea listelor electorale de bază. 

Seminarul a fost destinat persoanelor responsabile de actualizarea listelor electorale 

din primării.  

Acest seminar se înscrie în acţiunile întreprinse de CEC în vederea sporirii calităţii 

listelor electorale şi totodată dezvoltării bazei pentru crearea Registrului de stat al alegătorilor. 

În urma analizei listelor recepţionate de la APL s-a decis elaborarea unor soluţii 

tehnice pentru evitarea şi eliminarea celor mai frecvente erori în procesul întocmirii şi 

actualizării listelor, de asemenea organizarea instruirii în teritoriu a responsabililor de această 

activitate.  

Scopul seminarelor a fost de a oferi sprijinul necesar autorităţilor locale în activitatea 

ce ţine de întocmirea şi actualizarea listelor pentru obţinerea unor liste cît mai exacte. În 

cadrul instruirii s-a atras atenţia asupra deficienţelor depistate în cadrul analizei listelor 

electorale, punîndu-se accentul pe aplicarea corectă a cadrului legal în procesul de întocmire, 

administrare, transmitere şi actualizare a  acestora. 

Participanţilor le-a fost prezentat un program (aplicaţie) de identificare a erorilor în 

listele electorale (LE) şi repartizate mai multe materiale informative la temă, inclusiv Ghidul 

autorităţii administraţiei publice locale la întocmirea/actualizarea listelor electorale de bază. 

La sfîrşitul programului de instruire s-a preconizat atingerea următoarelor rezultate:  

 Transmiterea directă reprezentanţilor autorităţilor APL a mesajului CEC 

privind importanţa actualizării listelor şi eliminării erorilor din ele; 

 Asigurarea autorităţilor APL cu materiale informative, instrucţiuni, programul 

special de identificare a erorilor din listele electorale; 

 Comunicarea îmbunătăţită între CEC şi autorităţile APL datorită contactului 

personal al funcţionarilor aparatului CEC cu reprezentanţii autorităţilor  APL şi 

aprecierii muncii depuse de APL pentru actualizarea listelor şi eliminarea 

erorilor din listele electorale; 

 Integrarea în structura curriculumului Centrului de Instruire Continuă  în 

Domeniul Electoral a programului de instruire pentru APL elaborat şi testat în 

cadrul instruirii. 

 

II. Activităţi organizatorice 

Anterior deplasării în teritoriu, s-au întreprins un şir de acţiuni organizatorice: 

 S-a desfăşurat şedinţa grupului de lucru privind listele electorale, cu 

participarea reprezentanţilor Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Cadastru” şi Centrului Naţional de 

Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, în cadrul căreia s-a decis includerea în programul de 

instruire a aspectelor ce ţin de solicitarea şi protecţia datelor cu caracter personal.  

 A fost determinată formula desfăşurării seminarelor (s-a coordonat la nivel 

de raion că responsabilii de actualizarea listelor electorale din toate primăriile din teritoriu să 

fie invitaţi la consiliile raionale). 

 S-a elaborat Programul instruirii (6 sesiuni, cu descrierea detaliată a 

compartimentelor şi structurarea mesajului: componenta informativă şi cea tehnică, cu 
organizarea exerciţiului interactiv de instruire  - concursul de cunoaştere a prevederilor legale 

privind procesul de administrare a listelor electorale, în care participanţii au fost divizaţi în 

grupuri mici (Anexa nr. 1). 

 S-a efectuat instruirea formatorilor (s-au creat 3-4 echipe de formatori, 

constituite dintr-un reprezentant al aparatului CEC şi un formator IFES (Anexa nr. 2).  
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 A fost elaborat Graficul deplasărilor (Anexa nr. 3). Una dintre cerinţele de 

bază a fost repartizarea funcţionarilor CEC în aşa fel, încît să nu fie periclitată activitatea 

cotidiană a subdiviziunilor aparatului. Pe parcurs, a fost necesară ajustarea Graficului din 

anumite motive (condiţii meteo nefavorabile, problema resurselor umane). 

 Au fost pregătite materialele informative (Anexa nr. 4). În cadrul instruirii 

au fost repartizate: broşura „Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la 

întocmirea/actualizarea listelor electorale de bază”; informaţia-extras din Registrul de Stat al 

populaţiei privind modificările recente ale domiciliului cetăţenilor şi schimbările în actele de 

identitate. Materialele au fost transmise în baza actelor de predare-recepţionare, evidenţiindu-

se regimul special al datelor cu caracter personal. 

 

III. Desfăşurarea seminarului 

În conformitate cu Graficul adoptat, la 06.02.2012 au demarat orele de instruire în 

teritoriu (la nivel de raion) a responsabililor de actualizarea listelor electorale (referinţe despre 

statistica zilnică Anexa nr. 5). 

Pentru desfăşurarea seminarelor, au fost constituite 3-4 echipe mobile, formate din 

reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale şi ai Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme 

Electorale (IFES). Echipa formatorilor CEC a fost creată din funcţionarii Secţiei alegeri şi 

referendumuri (SAR) şi Direcţiei tehnologii informatizare (DTI). Din partea IFES au fost 

angajaţi trei formatori care au participat anterior la instruirile desfăşurate de CEC în anii 2009 

şi 2011. În total echipa de formatori a fost formată din 13 persoane, inclusiv şefa aparatului 

CEC şi şeful adjunct al DTI. 

Seminarele s-au desfăşurat în toate unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II, la 

ele participînd 775 de responsabili de actualizarea LE din cele 898 de primării (Anexa nr. 6).  

Rata de participare constituie în medie 86,3 %, raioanele în care s-a înregistrat o 

participare de 100% sînt Bălţi, Criuleni, Făleşti, Glodeni, Orhei şi Sîngerei; între 90 – 98% au 

participat raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Cimişlia, Dubăsari, Edineţ, Floreşti, Ialoveni, 

Rezina, Soroca, Ştefan Vodă, Străşeni, Teleneşti. De cealaltă parte (55-75%) s-au situat 

raioanele Nisporeni, Ocniţa şi UTA Găgăuzia, cea mai scăzută participare a fost în r. Hînceşti 

– 53,8% şi Donduşeni – 54,5% (Anexa nr. 7). 

Prezenţa scăzută a fost determinată în mare parte de condiţiile meteo
1
 (orele de 

instruire de pe data de 07.02.12 pentru raioanele de nord Făleşti şi Briceni au fost transferate 

pe 13.02.12 şi, respectiv, 15.02.12. Participarea scăzută la data de 14.02.12 a r. Donduşeni, 

Nisporeni) (Anexa nr. 8).  

Totodată, de către participanţi a fost invocat şi motivul planificării seminarelor în orele 

de după masă – localităţile din teritoriu nu au transport pentru a se deplasa, autobuzele circulă 

doar în prima jumătate a zilei. Este cazul r. Hînceşti, unde au fost absenţi 18 responsabili din 

39.  

Or, în r. Călăraşi instruirea a fost planificată tot pentru ora 14.00, dar participarea a 

fost de 93%. 

În această ordine de idei, menţionăm aportul semnificativ al autorităţilor raionale la 

organizarea seminarelor (acordarea localului, anunţarea participanţilor, distribuirea 

materialelor). 

În cazul raioanelor cu participarea sub 75%, s-a examinat posibilitatea organizării 

repetate a seminarelor, dar, consultînd opinia responsabililor la nivel de raion şi la nivel de 

localitate în parte, s-a convenit de a monitoriza prezentarea listelor, în special de către 

localităţile respective, şi ulterior se va reveni la necesitate asupra unor posibile instruiri (lista 

localităţilor absente Anexa nr. 9).  

                                                           
1
 Pentru perioada  06.02.12 – 10.02.12 a fost declarat cod portocaliu, iar pentru 11.02.12 – 12.02.12 – cod roşu în raioanele de 

nord ale republicii, în legătură cu temperaturile foarte scăzute; în perioada 13-14.02.12 au avut loc ninsori abundente, cele 

mai afectate fiind raioanele de sud Leova, Cantemir şi Cahul. 
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! În perspectivă, se va ţine cont de orarul desfăşurării seminarelor, optimală fiind 

planificarea în prima jumătate a zilei. 
 

IV. Conţinutul instruirii 

Conţinutul componentelor instruirii este unul reuşit, cu accente pe subiectele sensibile 

în procesul de actualizare a listelor electorale. Participanţii s-au documentat asupra celor mai 

frecvente erori şi li s-a oferit soluţia tehnică pentru identificarea şi corectarea acestora. De 

asemenea, au fost trecute în revistă modificările recente intervenite în Codul electoral, au fost 

puse în discuţie subiecte ce ţin de sursele de informaţii şi s-au familiarizat cu cerinţele minime 

privind protecţia datelor cu caracter personal. S-a atras atenţia asupra necesităţii emiterii 

actului normativ de desemnare a persoanei responsabile de întocmirea/actualizarea LE (sau 

includerea în fişa de post), prevederea responsabilităţii pentru păstrarea confidenţialităţii 

datelor şi utilizarea acestora doar în scopul destinat. 

Cei prezenţi la instruire au subliniat oportunitatea seminarului, conţinutul practic şi 

utilitatea informaţiei distribuite. 

Totodată, s-a remarcat dificultatea aplicării practice a programului şi noului formular 

al LE din următoarele motive: 

 Mulţi responsabili nu au abilităţi de lucru în programul Excel (programul în 

care este elaborată aplicaţia şi se întocmesc listele electorale); 

 Majoritatea primăriilor au instalat Microsoft Office 2003 (Excel 2003, iar 

formularul nou, cu elementele obligatorii ale paginii fixate, poate fi valorificat 

pentru versiunea Excel 2007). 

Conform chestionarelor de evaluare, 

72 la sută din participanţi consideră că 

instruirea a avut un conţinut foarte bun 

şi excelent. Participanţii şi formatorii 

sînt de părere că programul instruirii 

este bine balansat între teorie şi 

practică. Conform evaluărilor cele mai 

interesante pentru participanţi au fost 

părţile interactive ale sesiunilor 3. 

„Procedurile de actualizare a listelor electorale – cadrul legal” şi 5. „Eliminarea erorilor din 

listele electorale”. Concursul de cunoaştere a procedurilor de întocmire/actualizare a listelor 

electorale (sesiunea 3) a fost numit cel mai interesant ca parte a instruirii. Demonstrarea 

programului de verificare a erorilor din listele electorale (sesiunea 5) a fost apreciată ca cea 

mai utilă activitate. Caracterul interactiv al programului de instruire nu numai a fost acceptat, 

dar şi susţinut de majoritatea participanţilor.  

Dintre cele mai frecvente întrebări adresate au fost cu referire la: 

 Sursele de documentare pentru situaţiile: a) cetăţeanul a împlinit vîrsta de 25 sau 45 

de ani, dar încă nu şi-a perfectat actul de identitate şi la rubrica a 5-a din listele 

electorale acesta rămîne cu seria şi nr. actului deja expirat/nevalabil; b) unde poate fi 

obţinută informaţia despre cetăţenii care au reşedinţă (studenţii) în altă localitate, dar 

nu informează despre aceasta primăria de la domiciliul acestora. 

 Persoanele declarate incapabile (cetăţenii care sînt recunoscuţi incapabili în baza 

certificatului organului de expertiză abilitat trebuie sau nu incluşi în listele 

electorale); 

 Cetăţenii care au împlinit 18 ani, dar nu au buletin de identitate , trebuie sau nu 

incluşi în listele electorale; 
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 Posibilitatea conectării la aplicaţia Access WEB a Î.S. „CRIS „Registru” (au fost 

oferite datele de contact la care pot preciza condiţiile tehnice, cerinţele pentru 

încheierea contractului); 

 Cum poate fi asigurată protecţia datelor cu caracter personal după ce listele electorale 

sînt transmise la BESV (aici se va remarca faptul că mulţi dintre responsabili nu au 

reţinut că s-a modificat legislaţia privind accesul la listele electorale); 

 Cum se va proceda în cazul indicării eronate sau incomplete a adresei (ex. com. 

Cucoara s. Chircani – în buletin este indicat la domiciliu doar com. Cucoara, dar 

persoana domiciliază de fapt în s. Chircani a com. Cucoara şi urmează a fi inclusă în 

LE din s. Chircani); 

 Recent au început a fi perfectate buletine de identitate cu fişa de însoţire în care la 

rubrica „Domiciliul” este indicat „fără viză de domiciliu” – unde vor vota aceşti 

cetăţeni, dacă nu cunoaştem ultimul loc de domiciliu; 

 Întrebări ce ţin de formatarea cîmpurilor în tabel Excel (data naşterii se înscrie cu 

eroare) ş.a. 

În cadrul seminarelor unii dintre responsabili şi-au expus propria experienţă privind 

aplicarea facultăţilor programului Excel la identificarea dublărilor/multiplicărilor (experienţa 

com. Grătieşti – sortarea după alfabet sau în ordine crescătoare a cifrelor pentru numărul 

buletinului de identitate – ceea ce identifică uşor dublările/multiplicările). 

 

V. Realizarea programului de instruire 

Programul de instruire a fost realizat cu succes. Acesta a fost unul bine gîndit şi 

binevenit. O astfel de concluzie putem trage în urma analizei rapoartelor formatorilor şi 

evaluărilor participanţilor. Răspunsurile participanţilor sînt următoarele: 

 

Cît de utilă a fost instruirea 

98 la sută din participanţi consideră că 

instruirea a fost utilă şi foarte utilă. Aceasta 

se datorează lucrului excelent al 

formatorilor şi programului de instruire 

reuşit. Cu toate acestea constatăm faptul că 

instruirea a fost cel mai mult utilă 

reprezentanţilor APL numiţi în funcţie după 

alegerile din 2011. Participanţii cu 

experienţă care au fost şi sînt responsabili de listele electorale au fost mai mult interesaţi în 

anumite aspecte practice ale instruirii. Aceştia doresc un curs de instruire Excel sau realizarea 

instruirii într-o sală de calculatoare unde ei ar putea testa programul de verificare a listelor 

electorale. 

 

Activitatea formatorilor 

74 la sută din participanţi consideră că 

seminarul a fost facilitat foarte bine şi excelent. Cu 

toate acestea unii din formatori necesită mai multă 

pregătire şi practică în comunicare, facilitare a 

discuţiilor în grupuri mari, prezentare a informaţiei. 

 



6 

Interactivitatea 

66 la sută din participanţi 

consideră că seminarul a fost interactiv şi 

apreciază acest fapt foarte mult. Pe lîngă 

activităţile interactive şi lucrul în grupuri 

mici din cadrul seminarului, participanţii 

au avut posibilitatea să pună întrebări şi să 

primească răspunsuri la majoritatea 

întrebărilor. Întrebările care necesitau o 

documentare suplimentară sau contactare 

a unor alte persoane au fost fixate de 

formatori.  

 

Cît de bine a fost ales şi aranjat localul pentru instruire 

 

În majoritatea cazurilor participanţii 

au fost mulţumiţi de localurile în 

care s-a desfăşurat instruirea. Cu 

toate acestea, unele din săli sau nu 

se potriveau pentru lucru în grup 

şi/sau nu se încălzeau (Briceni, 

Floreşti, Taraclia, UTA Gagauzia). 

Cele mai bune săli pentru instruire 

au fost în raioanele Căuşeni, 

Şoldăneşti, Glodeni, Soroca, 

Străşeni, Sîngerei, Cahul, Leova. 

 

VI. Organizarea instruirii 

Unele accente de ordin organizatoric ţin de interacţiunea internă şi cea externă.  

A fost subliniat sprijinul autorităţilor raionale la organizarea seminarelor. În unele 

cazuri însă (r. Făleşti, mun. Bălţi, r. Şoldăneşti) a fost necesară transferarea orelor pentru o 

altă dată din cauza unor confuzii la fixarea datei seminarului. Şi dacă în cazul r. Făleşti şi 

mun. Bălţi prezenţa a fost asigurată la 100%, în cazul r. Şoldăneşti responsabilii s-au deplasat 

de două ori la raion, astfel, în ziua instruirii prezenţa a fost de 61%. 

În r. Călăraşi şi r. Teleneşti localul unde s-a desfăşurat seminarul nu se încălzea, astfel 

instruirea a decurs mai puţin favorabil. 

Cazul unic privind lipsa CD-urilor cu informaţii pentru anumite localităţi (r. Soroca 

localităţile Bădiceni, Visoca, Baxani şi s. Ocolina) a fost soluţionat ulterior – la data de 

20.02.12 CD-urile au fost transmise secretarului consiliului raional Soroca. 

O altă situaţie ce a necesitat adaptarea Graficului instruirilor a fost suprapunerea cu 

deplasarea peste hotarele ţării a persoanei care iniţial a fost inclusă în orar. De asemenea, a 

fost necesară înlocuirea formatorului din partea CEC pentru 5 raioane.  

! Pentru viitor, se va atrage atenţia la momentele ce ţin de informarea reciprocă 

despre modificările intervenite în Programul de instruire sau orar; discutarea activităţilor 

necesare pentru pregătirea seminarelor (repartizarea sarcinilor şi asigurarea materialelor 

necesare în volum deplin). 
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VII. Concluzii şi recomandări 

În concluzie, acţiunile planificate au fost realizate în termenele stabilite şi în toate 

raioanele, cu o prezenţă bună. Într-o asemenea formulă seminarele se desfăşoară pentru prima 

dată şi este deosebit de important că s-a stabilit o comunicare nemijlocită cu responsabilii de 

listele electorale din primării, fiindu-le puse la dispoziţie mai multe materiale informative 

utile pentru etapa de actualizare a LE. 

Totodată, sistematizînd opiniile şi sugestiile expuse în cadrul seminarelor de către 

responsabilii de LE,  se propune a examina, cu identificarea soluţiilor pentru următoarele 

aspecte: 

1. Organizarea cursurilor de instruire privind utilizarea programului Excel 

(prevederea deplasărilor în teritoriu, cu identificarea încăperilor pentru instruirea 

practică la calculator); 

2. Problema tehnicii învechite şi utilizării programelor nelicenţiate (intervenirea la 

nivel republican în vederea asigurării atît cu tehnică corespunzătoare, cît şi cu 

programe licenţiate); 

3. Asistenţă privind trecerea la Microsoft Office 2007; 

4. Solicitarea de la Î.S. „CRIS „Registru” a informaţiei (sistematizate) privind 

acordarea vizei de reşedinţă (temporare), pentru a fi excluse temporar aceste 

persoane din evidenţă la locul de domiciliu (astfel, nu se vor dubla); 

5. Solicitarea informaţiei privind desfăşurarea serviciului militar în termen, pentru a 

fi excluse temporar aceste persoane din evidenţă la locul de domiciliu (astfel, nu 

se vor dubla); 

6. Solicitarea informaţiei privind persoanele declarate incapabile în baza deciziei 

definitive de judecată; 

7. Soluţionarea problemei privind înscrierea în listele electorale a cetăţenilor cu 

menţiunea în actul de identitate „fără viză de domiciliu”; 

8. Soluţionarea problemei privind indicarea eronată sau incompletă a adresei 

(comuna şi satul); 

9. Elaborarea unor cerinţe unice privind protecţia datelor cu caracter personal de 

către BESV; 

10. Instruirea membrilor BESV privind acurateţea la verificarea şi completarea LE 

(evitarea dublărilor); 

11. Problema remunerării responsabililor pentru întocmirea/actualizarea LE (de 

examinat posibilitatea adresării unei scrisori de mulţumire către APL care respectă 

temenele de prezentare a LE şi calitatea acestora, precum şi recomandarea de a fi 

premiate persoanele responsabile din bugetul local); 

12. Integrarea programului de instruire APL în conţinutul curriculumului Centrului de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral. Crearea unui sistem de perfecţionare 

continuă a funcţionarilor (persoanelor responsabile de liste) autorităţilor APL; 

13. Instruirea reprezentanţilor aparatului CEC în domeniul de facilitare a discuţiilor în 

grup, prezentare a materialilor (Power-Point), comunicare etc.; 

14. Crearea unei reţele de formatori locali în cadrul celor 35 de unităţi administrative 

de nivelul II. 

Unii dintre participanţi, fiind presaţi de timp (lipsa de transport), sugerau reducerea 

duratei seminarului, dar practica a demonstrat că instruirea de 2 ore – 2 ore şi 30 de minute 

este optimală.  

Este evident că programul de instruire pentru APL a creat un potenţial pozitiv de 

colaborare şi motivare pentru îmbunătăţirea listelor electorale. Acest potenţial poate fi folosit 

pentru îmbunătăţirea calităţii listelor electorale şi stabilirea unor relaţii de lucru cu 

responsabilii pentru listele electorale în cadrul APL. Este necesară continuarea instruirilor în 

primavara-vara anului 2012 (în cazul în care nu vor fi anunţate alegeri parlamentare 

anticipate). 
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Anexa nr. 1  

AGENDA INSTRUIRII 

 

Sesiunea Timp necesar 

 

Denumirea sesiunii 

1 10 minute Deschidere şi introducere 

Prezentarea scopului şi agendei programului de 

instruire 

2 15 minute De ce trebuie să actualizăm listele electorale de baza? 

Prezentarea raportului asupra erorilor din listele 

electorale da bază din localitate. 

3 55 minute Procedurile de actualizare a listelor electorale – cadrul 

legal 

Cunoaşterea cadrului legal/procedurilor de 

întocmire/actualizare a listelor electorale. Securitatea 

datelor cu caracter personal. Acces la Registrul de 

stat al populaţiei. Concurs de cunoaştere a 

procedurilor de întocmire/actualizare a listelor 

electorale. 

4 20 minute Actualizarea şi transmiterea la CEC a listelor electorale de 

bază  

Formularul listei electorale de bază. Completarea 

acestuia pas cu pas (Ghidul autorităţii administraţiei 

publice locale)  

5 30 minute Eliminarea erorilor din listele electorale 

Prezentarea programului de verificare a erorilor din 

listele electorale. Identificarea problemelor şi 

eliminarea erorilor din listele electorale a localităţilor 

”problematice”.  

6 10 minute Evaluare şi finalizare 

Completarea formularelor de evaluare. 
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Anexa nr. 2 

 

INSTRUIREA FORMATORILOR 

IFES Moldova, 3 februarie 2012 

(clădirea Sky Tower, et. 11, sala de conferinţe) 

AGENDA  

 

Ora Denumirea sesiunii Prezentatorul 

09:45 Înregistrarea participanţilor IFES Moldova 

10:00 Introducere/scopul instruirii pentru formatori Mariana Musteaţă / Pavel 

Cabacenco 

10:05 Informaţii privind protecţia datelor cu caracter personal / 

Întrebări şi răspunsuri 

Nicolae Lungu, Centrul 

Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

10:30 Informaţii privind datele din Registrul de stat al 

populaţiei şi colaborarea cu Î.S. „CRIS „Registru” / 

Întrebări şi răspunsuri 

Mihail Caciuc, Î.S. „CRIS 

„Registru” 

11:00 Logistica instruirii: formarea echipelor, precizarea 

graficului şi altor momente organizatorice 

Pavel Cabacenco 

11:30 Conţinutul instruirii: discutarea fiecărei sesiuni, trecerea 

în revistă a Ghidului APL, prezentarea raportului privind 

analiza listelor electorale, prezentarea programului de 

verificare a listelor electorale şi a instrucţiunii pentru 

folosirea lui 

 

Corneliu Pasat, Ion 

Pirojuc, Pavel Cabacenco 

13:00 Închiderea instruirii Pavel Cabacenco 
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Anexa nr. 3 



 

 

Anexa nr. 4 

 

 

 

Lista materialelor  

repartizate în cadrul instruirii  

responsabililor de întocmirea/actualizarea listelor electorale de bază 

 

 

 

1. Broşura ,,Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la 

întocmirea/actualizarea listelor electorale de bază” 

 

2. CD cu următorul conţinut: 

1. Ghidul autorităţii administraţiei publice locale privind întocmirea listelor 

electorale (format electronic) 

2. Program (aplicaţie) pentru identificarea dublărilor din lista electorală 

3. Instrucţiunea de lucru pentru programul identificării dublărilor în liste 

4. Informaţie privind erorile din listele electorale 

5. Formular al listei electorale în tabel Excel 

6. Informaţia - extras din Registrul populaţiei (Registrul de stat al alegătorilor) 

privind modificările recente ale domiciliului cetăţenilor şi schimbările în actele 

de identitate, pentru perioada 01.06.2011 – 24.01.2012, sistematizată în 

următoarele categorii: 

- „vîrsta„ - cetăţenii RM care au atins vîrsta de 18 ani, în perioada 

nominalizată; 

- „acordarea” - persoanele care şi-au perfectat viza de domiciliu; 

- „retragerea„ - persoanele care şi-au retras viza de domiciliu;  

- „deces„ - persoanele decedate;  

- „doc_schimbarea„ - persoanele care şi-au perfectat, reperfectat actele de 

identitate. 
 

 



 

Anexa nr. 5 

 

 

Statistica zilnică privind desfăşurarea instruirii 

 

D
a

ta
  

N
r.

 d
/o

 

N
r.

 l
o

c.
 

Raionul 
Formatori 

CEC/IFES 

Nr. 

local

ităţi 

Au 

particip. 
Notă 

0
6
.0

2
.2

0
1
2

 

1 1 Ialoveni  A. Furtună 

M. Postu 

25 23 Au lipsit 2 responsabili 

2 2 Hînceşti A. Furtună 

M. Postu 

39 21 Au lipsit 18 responsabili (s-a motivat 

prin condiţiile meteo nefavorabile, 

drumurile de acces din localităţi spre 

raion au fost impracticabile).  

3 3 Taraclia  O. Cojocaru 

R. Emelianov 

15 13 Au lipsit 2 responsabili 

4 4 Anenii Noi S. Iaţco 

L.Guşan 

26 24 Au lipsit 2 responsabili 

0
7
.0

2
.1

2

 5 1 Străşeni V. Nazaria 

L.Guşan 

27 25 Au lipsit 2 responsabili 

6 2 Călăraşi V. Nazaria 

L.Guşan 

28 26 Au lipsit 2 responsabili 

0
8
.0

2
.1

2
 

7 1 Soroca  A. Furtună 

L.Guşan 

35 34 A lipsit 1 responsabil 

Lipsă 3 CD-uri pentru primăriile 

localităţilor Bădiceni, Visoca, Baxani; 

1 CD – fără conţinut s. Ocolina. CD-

urile au fost transmise secretarului 

consiliului raional Soroca la data de 

20.02.12. 

8 2 Ştefan Vodă O. Cojocaru 

M. Postu 

23 22 A lipsit 1 responsabil 

9 3 Căuşeni M. Mustaţă 

R. Emelianov 

27 24 Au lipsit 3 responsabili 

0
9
.0

2
.2

0
1
2

 

10 1 Edineţ V. Nazaria 

M. Postu 

32 30 Au lipsit 2 responsabili 

11 2 Floreşti S. Iaţco 

R. Emelianov 

40 39 A lipsit 1 responsabil 

12 3 Bălţi  S. Iaţco 

R. Emelianov 

3 - Secretarul Consiliului municipal Bălţi 

a solicitat transferarea seminarului 

pentru data de 17.02.12, în comun cu r. 

Glodeni  
13 4 Cimişlia  A. Creangă 

L.Guşan 

23 21 Au lipsit 2 responsabili 

1
0
.0

2
.2

0
1
2

 

14 1 Orhei  O. Cojocaru 

L.Guşan 

38 43 100% Au participat secretari din toate 

38 primării şi reprezentanţi ai altor 

structuri din raion (5) 
15 2 Basarabeasca A. Furtună 

R. Emelianov 

7 6 A lipsit 1 responsabil - motivat 

16 3 Cahul  A. Caraman 

P. Cabacenco 

37 34 Au lipsit 5 responsabili, la instruire au 

participat şi 2 persoane din aparatul 

                                                           

 În legătură cu condiţiile meteo, s-a decis transferarea orelor de instruire de pe data de 07.02.12 pentru raioanele de nord 

Făleşti (transferat pentru data de 13.02.12) şi Briceni (transferat pentru 15.02.12). 
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preşedintelui de raion 

1
3
.0

2
.1

2
 

17 1 Teleneşti S. Iaţco 

L.Guşan 

31 28 Au lipsit 3 responsabili 

18 2 UTA 

Găgăuzia 
O. Cojocaru 

R. Emelianov 

26 19 Au lipsit 7 responsabili 

19 3 Cantemir V. Nazaria 

M. Postu 

27 27 Au lipsit 3 responsabili din localităţi, 

dar au participat 3 persoane din 

aparatul consiliului raional 

1
4
.0

2
.1

2
 

20 1 Rîşcani V. Nazaria 

M. Postu 

28 23 Au lipsit 5 responsabili 

21 2 Drochia V. Nazaria 

M. Postu 

28 23 Au lipsit 5 responsabili 

22 3 Donduşeni S. Iaţco 

L.Guşan 

22 12 Au lipsit 10 responsabili 

23 4 Nisporeni A. Furtună 

R. Emelianov 

23 13 Au lipsit 10 responsabili 

1
5
.0

2
.1

2
 

24 1 Chişinău A. Caraman 

A. Constantin 

 

19 16 Au lipsit 3 responsabili 

25 2 Rezina O. Cojocaru 

M. Postu 

25 23 Au lipsit 3 responsabili 

26 3 Ocniţa I. Pirojuc 

L.Guşan 

21 15 Au lipsit 6 responsabili 

27 4 Briceni S. Iaţco 

R. Emelianov 

28 23 Au lipsit 5 responsabili 

1
6
.0

2
.1

2
 

28 1 Şoldăneşti A. Furtună 

L.Guşan 

23 14 Au lipsit 9 responsabili. Secretarul 

consiliului raional a confundat data 

desfăşurării seminarului (a anunţat 

pentru 15.02.12, în loc de 16.02.12) 
29 2 Criuleni S. Iaţco 

M. Postu 

25 25 100% 

30 3 Dubăsari S. Iaţco 

M. Postu 

11 10 A lipsit 1 responsabil 

31 4 Ungheni V. Nazaria 

L.Guşan 

33 29 Au lipsit 4 responsabili 

1
7
.0

2
.1

2
 

32 1 Sîngerei O. Cojocaru 

L.Guşan 

26 26 100% 

33 2 Leova A. Caraman 

P. Cabacenco  

25 19 Au lipsit 6 responsabili, motivul fiind 

drumurile impracticabile între 

localităţile raionului 
34 3 Făleşti A.Furtună 

I.Pirojuc 

33 33 100% 

35 4 Goldeni S. Iaţco 

R. Emelianov 

19 19 100% 

 5 Bălţi S. Iaţco 

R. Emelianov 

3 3 100% 

   Total:  898 775 123 (nu au participat) 



 

Anexa nr. 

6  



16 

Anexa nr. 7 
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Anexa nr. 8 

 



 

Anexa nr. 9 

 

Lista localităţilor care nu au participat la instruire 

 

Nr. 

d/o Raion Localitate Nr. loc. pe raion 

1 Anenii Noi Bulboaca 2 

2 Anenii Noi Cobusca Nouă   

3 Basarabeasca Başcalia 1 

4 Briceni Berlinţi 5 

5 Briceni Corjeuţi   

6 Briceni Criva   

7 Briceni Slobozia-Şirăuţi   

8 Briceni Teţcani   

9 Cahul Andruşul de Sus 5 

10 Cahul Baurci-Moldoveni   

11 Cahul Cîşliţa-Prut   

12 Cahul Colibaşi   

13 Cahul Tătăreşti   

14 Călăraşi Buda 2 

15 Călăraşi Horodişte   

16 Cantemir Antoneşti 3 

17 Cantemir Baimaclia   

18 Cantemir Cîrpeşti   

19 Căuşeni Grădiniţa 3 

20 Căuşeni Opaci   

21 Căuşeni Tănătarii Noi   

22 Chişinău Băcioi 3 

23 Chişinău Cruzeşti   

24 Chişinău Vadul lui Vodă   

25 Cimişlia Javgur 2 

26 Cimişlia Topala   

27 Donduşeni Baraboi 10 

28 Donduşeni Crişcăuţi   

29 Donduşeni Elizavetovca   

30 Donduşeni Frasin   

31 Donduşeni Horodişte   

32 Donduşeni Moşana   

33 Donduşeni Scăieni   

34 Donduşeni Sudarca   

35 Donduşeni Ţaul   

36 Donduşeni Teleşeuca   

37 Drochia Antoneuca 5 

38 Drochia Pelinia   

39 Drochia S. Drochia   

40 Drochia Şalvirii Vechi   

41 Drochia Ţarigrad   

42 Dubăsari Oxentea 1 

43 Edineţ Bădragii Vechi 2 

44 Edineţ Hancăuţi   

45 Floreşti Temeleuţi 1 

46 Hînceşti Bujor 18 

47 Hînceşti Călmăţui   

48 Hînceşti Cărpineni   

49 Hînceşti Căţeleni   

50 Hînceşti Cioara   
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51 Hînceşti Cotul Morii   

52 Hînceşti Dancu   

53 Hînceşti Fundul Galbenei   

54 Hînceşti Hînceşti   

55 Hînceşti Ivanovca   

56 Hînceşti Lăpuşna   

57 Hînceşti Mireşti   

58 Hînceşti Nemţeni   

59 Hînceşti Obileni   

60 Hînceşti Secăreni   

61 Hînceşti Şipoteni   

62 Hînceşti Sofia   

63 Hînceşti Voinescu   

64 Ialoveni Horodca 2 

65 Ialoveni Suruceni   

66 Leova Borogani 6 

67 Leova Covurlui   

68 Leova Cupcui   

69 Leova Iargara   

70 Leova Orac   

71 Leova Sărata-Răzeşi   

72 Nisporeni Bălăneşti 10 

73 Nisporeni Bălăureşti   

74 Nisporeni Boldureşti   

75 Nisporeni Brătuleni   

76 Nisporeni Bursuc   

77 Nisporeni Călimăneşti   

78 Nisporeni Ciuteşti   

79 Nisporeni Marinici   

80 Nisporeni Şişcani   

81 Nisporeni Soltăneşti   

82 Ocniţa Bîrlădeni 6 

83 Ocniţa Frunză   

84 Ocniţa Gîrbova   

85 Ocniţa Ocniţa   

86 Ocniţa Unguri   

87 Ocniţa Vălcineţ   

88 Rezina Lalova 2 

89 Rezina Mincenii de Jos   

90 Rîşcani Alexăndreşti 5 

91 Rîşcani Pociumbăuţi   

92 Rîşcani Pociumbeni   

93 Rîşcani Sturzeni   

94 Rîşcani Văratic   

95 Şoldăneşti Climăuţii de Jos 9 

96 Şoldăneşti Cobîlea   

97 Şoldăneşti Cotiujenii Mari   

98 Şoldăneşti Glinjeni (Hligeni)   

99 Şoldăneşti Pohoarna   

100 Şoldăneşti Poiana   

101 Şoldăneşti Răspopeni   

102 Şoldăneşti Şestaci   

103 Şoldăneşti Vadul- Raşcov   

104 Soroca Băxani 1 

105 Ştefan Vodă Feşteliţa 1 

106 Străşeni Bucovăţ 2 
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107 Străşeni Cojuşna   

108 Taraclia Cairaclia 2 

109 Taraclia Novosiolovca   

110 Teleneşti Bogzeşti 3 

111 Teleneşti Ordăşei   

112 Teleneşti Tîrşiţei   

113 Ungheni Buşila 4 

114 Ungheni Condrăteşti   

115 Ungheni Costuleni   

116 Ungheni Rădenii Vechi   

117 UTA Găgăuzia Baurci 7 

118 UTA Găgăuzia Ceadîr-Lunga   

119 UTA Găgăuzia Chirsova   

120 UTA Găgăuzia Cişmichioi   

121 UTA Găgăuzia Comrat   

122 UTA Găgăuzia Etulia   

123 UTA Găgăuzia Vulcăneşti   


