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Cuvînt introduCtiv

A doua ediţie a Îndrumarului pe care vi-l propunem spre atenţie este concepută 
ca o explicaţie a celor mai importante aspecte ale activităţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare necesară pentru corecta organizare a acestei activităţi la alegerile 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Textul este adaptat ţinîndu-se cont de 
Legea nr. 24-XVII din 15 iunie 2009 privind aplicarea articolului 76 alineatul (3) din 
Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. Scopul nostru comun este de 
a garanta realizarea nestingherită a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru toţi 
cetăţenii Republicii Moldova. În calitate de membri ai birourilor electorale ale secţii-
lor de votare, aveţi de îndeplinit un rol important în asigurarea unor alegeri libere şi 
corecte.

Sîntem convinşi că în exercitarea obligaţiilor veţi face tot posibilul pentru a fi im-
parţiali, obiectivi şi profesionişti. Vrem să vă aducem mulţumiri pentru dorinţa de a 
vă asuma această responsabilitate în desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republi-
cii Moldova din 29 iulie 2009.

Vă dorim succes!

Cu respect,

Eugeniu Ştirbu

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale



�	 Îndrumar pentru birourile electorale ale secţiilor de votare 

Capitolul i. Consideraţii generale

Scopul Îndrumarului de faţă este de a vă oferi detalii importante de care aveţi 
nevoie pentru a vă exercita atribuţiile în calitate de membru al biroului electoral al 
secţiei de votare.

Am putea spune că birourile electorale ale secţiilor de votare reprezintă temelia 
procesului electoral din Republica Moldova. Birourile electorale ale secţiilor de votare 
se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie şi sînt organe electorale 
ierarhic inferioare. La rîndul lor, consiliile electorale de circumscripţie se constituie 
de către Comisia Electorală Centrală (CEC) şi realizează legătura dintre birourile elec-
torale ale secţiilor de votare şi Comisia Electorală Centrală.

Dacă am prezenta instituţiile electorale din Republica Moldova în formă de pira-
midă, birourile electorale ale secţiilor de votare s-ar afla la baza piramidei, consiliile 
electorale de circumscripţie ar fi situate la mijlocul ei, iar Comisia Electorală Centrală 
– în vîrful piramidei.

CEC
(Chişinău)

Consiliile electorale de circumscripţie
(36 în raioane, municipalităţi şi UTA Găgăuzia)

Birourile electorale ale secţiilor de votare
(1 980 în toată ţara)

Şi dacă birourile electorale ale secţiilor de votare formează temelia sistemului, 
atunci procedurile votării în ziua alegerilor constituie piatra de temelie a procesului 
electoral, acestea din urmă fiind în atribuţia birourilor electorale.

Iată de ce este foarte important ca fiecare membru al biroului electoral al secţiei 
de votare să înţeleagă cum să-şi exercite atribuţiile. Pentru aceasta el trebuie să cu-
noască prevederile cuprinse în Codul electoral al Republicii Moldova, regulamentele 
şi instrucţiunile emise de către Comisia Electorală Centrală. În acest scop Comisia 
Electorală Centrală a editat cartea „Ghidul membrului consiliului electoral de cir-
cumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare” în care sînt inserate documen-
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te de bază de care se vor conduce membrii organelor electorale. Aceste documente 
precizează care sînt atribuţiile şi în ce constă activitatea fiecărui organ electoral din 
cele incluse în piramida de mai sus.

Membrii biroului electoral al secţiei de votare vor primi trei publicaţii de referinţă, 
şi anume:

	 Codul electoral al Republicii Moldova
	 Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului electo-

ral al secţiei de votare
	 Îndrumarul pentru birourile electorale ale secţiilor de votare

Deşi Codul electoral, regulamentele şi instrucţiunile adoptate de Comisia Electora-
lă Centrală reglementează detaliat procesul electoral, în speţă cel referitor la alegerile 
parlamentare, am considerat necesar să dăm explicaţii despre modul de funcţionare 
şi aspecte concrete ale activităţii biroului electoral.
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Capitolul ii. artiCole-Cheie ale Codului 
eleCtoral referitoare la aCtivitatea 

birourilor eleCtorale ale seCţiilor de 
votare

Capitolele III - VIII din prezentul Îndrumar oferă detalii cu privire la fiecare din 
atribuţiile principale ale biroului electoral al secţiei de votare. Scopul acestui capitol 
este de a prezenta o privire de ansamblu asupra celor 15 articole ale Codului electo-
ral al Republicii Moldova care stabilesc baza juridică a activităţii biroului electoral al 
secţiei de votare.

Articolul 30 al Codului electoral stipulează atribuţiile biroului electoral al secţiei 
de votare, de aceea este inclus în întregime în Anexa A. În linii generale, atribuţiile 
biroului electoral al secţiei de votare decurg din următoarele sarcini:

	 Verificarea listelor electorale – Aceasta este important pentru asigurarea 
faptului ca toţi cetăţenii să poată vota în ziua alegerilor.

	 Invitarea cetăţenilor la votare – Se face pentru ca fiecare alegător să ştie 
unde trebuie să meargă pentru a vota în ziua alegerilor.

	 Funcţionarea secţiei de votare în ziua alegerilor – Este important ca toţi 
alegătorii să aibă posibilitatea de a vota fără nici un obstacol, precum şi toate 
voturile să fie numărate corect.

Codul electoral conţine şi alte articole care au o incidenţă semnificativă asupra 
activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. În general, Codul electoral al 
Republicii Moldova este menit să asigure exprimarea voinţei poporului prin alegeri 
libere. El prezintă modul în care alegerile trebuie să se desfăşoare, ca acest drept al 
cetăţenilor să fie realizat.

Cîteva dintre articolele Codului electoral asupra cărora birourile electorale ale sec-
ţiilor de votare îşi vor îndrepta atenţia sînt următoarele:

Articolul 29 alineatele (10) şi (12)

După cum am menţionat în Capitolul I din prezentul Îndrumar, consi-
liul electoral de circumscripţie constituie birourile electorale ale secţiilor 
de votare. Articolul 29 al Codului electoral stipulează clar modul în care 
birourile electorale ale secţiilor de votare sînt constituite. Alineatul (10) 
stabileşte că birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de 
către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 20 de zile înain-
te de ziua alegerilor – la alegerile anticipate din 29 iulie 2009 terme-
nul este de 14 zile pînă la data alegerilor.

Alineatul (12) prevede că în decursul a 2 zile de la data constituirii bi-
roului electoral al secţiei de votare membrii acestuia trebuie să aleagă 
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din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului – la 
alegerile anticipate din 29 iulie 2009 se aleg în decurs de o zi de la 
data constituirii biroului. Aceasta este, în esenţă, prima activitate din 
programul de lucru al birourilor electorale ale secţiilor de votare. Per-
soanele de conducere ale biroului electoral al secţiei de votare sînt alese 
în prima şedinţă a biroului electoral, prin vot secret.

Alineatul (9) al acestui articol stipulează că autorităţile publice loca-
le trebuie să acorde toată susţinerea şi informaţia necesară birourilor 
electorale ale secţiilor de votare.

Articolele 32 şi 34

Articolul 32 oferă instrucţii privind modul de organizare a activităţii, de 
desfăşurare a şedinţelor şi adoptare a hotărîrilor biroului electoral al 
secţiei de votare. Este foarte important de reţinut că:

	 Preşedintele are responsabilitatea de a convoca şi conduce şedinţele 
biroului. În cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, respon-
sabilităţile numite sînt preluate de către vicepreşedinte.

	 Pentru ca şedinţa biroului electoral să fie considerată deliberativă, 
la ea trebuie să fie prezenţi mai mult de 1/2 din membrii săi cu 
drept de vot deliberativ.

	 Hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare sînt obligatorii 
pentru executare de către autorităţile publice, întreprinderi, institu-
ţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide politi-
ce şi alte organizaţii social-politice, precum şi de către cetăţeni.

	 Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu au dreptul să ma-
nifeste preferinţe politice atunci cînd îşi exercită funcţiile în cadrul 
biroului electoral.

Articolul 34 specifică cînd şi de cine sînt dizolvate birourile electorale 
ale secţiilor de votare. Conform prevederilor alineatului (2), de regulă 
birourile electorale îşi încetează activitatea după prezentarea tuturor 
documentelor şi materialelor electorale la consiliile electorale de cir-
cumscripţie. Cu alte cuvinte, după ce sînt numărate voturile, iar proce-
sul-verbal privind rezultatele votării, raportul biroului şi alte materiale 
electorale sînt transmise consiliului electoral de circumscripţie, activi-
tatea biroului electoral al secţiei de votare poate fi încheiată, iar biroul 
electoral dizolvat.

Articolele 39 şi 40

Aceste două articole se referă la listele electorale. Articolul 39 stabileşte 
cum se întocmesc listele, iar articolul 40 modul în care ele pot fi verifi-
cate.

Listele electorale sînt alcătuite de către primărie şi se presupune că 
anume primăria trebuie să verifice adresele alegătorilor. Persoanele care 
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si-au schimbat domiciliul după ultimele alegeri pot să-şi declare locul 
nou de şedere la organul administraţiei publice locale cel tîrziu cu 45 de 
zile înainte de alegeri, pentru a fi înscrişi în lista de alegători în secţia 
de votare corespunzător locului şederii – la alegerile anticipate din 29 
iulie 2009 termenul este de 32 de zile pînă la ziua alegerilor.

Listele electorale conţin numele şi prenumele alegătorului, anul naşte-
rii, adresa de la domiciliu şi numărul actului de identitate. Fiecare ale-
gător poate fi înregistrat şi inclus într-o singură listă la o singură secţie 
de votare. Aparte se întocmesc listele electorale pentru:

	 Militarii şi membrii familiilor lor, alţi alegători care domiciliază pe 
teritoriul unităţii militare. Aceştia urmează să fie incluşi în lista ale-
gătorilor secţiei de votare în raza căreia este amplasată unitatea mi-
litară respectivă.

	 Alegătorii care se află în spitale, sanatorii, case de odihnă şi alte in-
stituţii curative staţionare.

Alegătorul poate vota la o altă secţie de votare, însă doar în baza cer-
tificatului pentru drept de vot pe care îl primeşte de la biroul electoral 
al secţiei de votare unde el este înscris în lista electorală. El depune la 
biroul respectiv o cerere ca să i se elibereze certificat pentru drept de 
vot şi prezintă actul de identitate. După ce primeşte certificatul, con-
firmă primirea lui semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său. 
Aceasta înseamnă că birourile electorale ale secţiilor de votare trebuie 
să fie gata pentru a elibera certificate pentru drept de vot din momentul 
constituirii lor.

Articolul 40 conţine două alineate, în care se stipulează modul în care 
trebuie să fie verificate listele electorale. În primul rînd, listele electora-
le trebuie să fie afişate la secţia de votare cu 20 de zile înainte de ziua 
alegerilor – la alegerile anticipate din 29 iulie 2009 se vor afişa cu 
14 zile înainte de ziua alegerilor. În al doilea rînd, alegătorii au drep-
tul, dar şi responsabilitatea, de a verifica dacă informaţia despre ei din 
lista electorală este corectă. Ei dispun de timp pentru a corecta erorile 
comise în lista alegătorilor.

Articolele 50 - 55 oferă detalii cu privire la modul în care trebuie să decur-
gă votarea.

Articolul 50 stabileşte că votarea are loc în ziua alegerilor, între orele 
7:00 şi 21:00 şi că alegătorii trebuie să fie informaţi despre locul unde 
vor veni să voteze în ziua alegerilor. Birourile electorale ale secţiilor de 
votare urmează să fie pregătite pentru a distribui invitaţii alegătorilor, 
anunţîndu-i unde va fi amplasată secţia lor de votare la aceste alegeri.

Articolul 51 prevede că se interzice suspendarea votării, decît doar în 
cazul unor tulburări în masă, calamităţi naturale sau altor evenimente 
excepţionale. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei 
de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore.

Articolul 52 expune modul în care are loc votarea, cu cabine pentru vot 
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secret şi urne de vot şi că membrii biroului electoral trebuie să asigure 
ca procesul votării să decurgă în mod organizat şi corect.

Articolul 53 descrie procedura de votare, care este prezentată mai detali-
at în Capitolul VI al prezentului Îndrumar. Pe scurt, acest articol stipu-
lează că fiecare alegător trebuie să voteze de sine stătător, apoi specifică 
actele de identitate în baza cărora se poate vota, cine poate vota şi unde 
poate vota, de asemenea unde votează membrii biroului electoral al sec-
ţiei de votare la care ei îşi desfăşoară activitatea. Este important faptul 
că în acest articol se stipulează că preşedintele biroului electoral al sec-
ţiei de votare trebuie să ţină evidenţa tuturor evenimentelor importante 
ce au loc în cadrul secţiei de votare în ziua alegerilor într-un registru.

Articolul 54 expune în detalii cum se completează buletinul de vot de 
către alegător, cum se aplică ştampila „Votat”. Articolul stabileşte, de 
asemenea, cum se procedează dacă alegătorul a completat greşit bule-
tinul de vot.

Articolul 55 prevede modul în care trebuie asigurată securitatea în ziua 
alegerilor, inclusiv unde trebuie de păstrat buletinele înainte de ziua 
alegerilor, cum se foloseşte urna de vot mobilă şi cine poate rămîne în 
incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru vota-
re.

Articolele 56 - 58 oferă instrucţii privind numărarea voturilor, care bule-
tine de vot se declară nevalabile, cum se întocmeşte şi ce cuprinde procesul-
verbal privind rezultatele votării şi ce conţine raportul biroului care se prezintă 
consiliului electoral de circumscripţie. Aceste articole sînt explicate detaliat în 
Capitolele VII-VIII din prezentul Îndrumar.

Articolul 56 stabileşte cum se numără voturile.

Articolul 57 prezintă detalii despre buletinele care trebuie să fie consi-
derate nevalabile.

Articolul 58 oferă instrucţii cu privire la procesul-verbal privind rezulta-
tele numărării voturilor din secţiile de votare şi raportul biroului elec-
toral al secţiei de votare care se predau consiliului electoral de circum-
scripţie.

Este important pentru membrii biroului electoral al secţiei de votare să 
ia cunoştinţă de aceste articole şi să înţeleagă care sînt responsabilită-
ţile generale ale biroului electoral al secţiei de votare.
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Capitolul iii. aCtivitatea biroului 
eleCtoral al seCţiei de votare

 
Prima şedinţă a biroului electoral al secţiei de votare

Înainte de prima şedinţă, fiecare membru al biroului electoral trebuie să însuşeas-
că unele reguli cu privire la desfăşurarea şedinţelor acestuia. Conform prevederilor 
articolului 29 al Codului electoral, biroul electoral al secţiei de votare poate fi consti-
tuit din 5 – 11 membri cu drept de vot deliberativ. Din considerente de utilitate, la 
aceste alegeri ale Parlamentului birourile electorale vor avea 7-11 membri. Şedinţa 
biroului electoral poate avea loc doar dacă la ea participă mai mult de 1/2 din mem-
brii acestuia. În tabelul expus mai jos este indicat numărul necesar al membrilor 
biroului electoral al secţiei de votare pentru ca şedinţa să fie deliberativă.

Dacă biroul este compus din: Cvorumul este:
7 membri 4 membri
9 membri 5 membri
11 membri 6 membri

Toate hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare sînt adoptate prin vot deschis 
şi sînt consemnate într-un proces-verbal al şedinţei. Pentru ca hotărîrea să fie adop-
tată, este necesar votul majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ al biroului. 
„Votul deschis” înseamnă că fiecare membru exprimă deschis votul său „în favoarea” 
sau „împotriva” hotărîrii înaintate spre aprobare. În cazul parităţii de voturi, hotă-
rîrea nu se adoptă, examinarea cauzei fiind amînată pentru şedinţa imediat urmă-
toare. Fiecare membru care se pronunţă împotriva hotărîrii adoptate are dreptul să-şi 
exprime în scris opinia separată, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

Articolul 29 stipulează că prima şedinţă trebuie să aibă loc în decursul a 2 zile 
de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare – la alegerile anticipate 
din 29 iulie 2009 aceasta se convoacă în decurs de o zi de la data constituirii 
biroului. Prima şedinţă va fi convocată de un membru al consiliului electoral de cir-
cumscripţie sau de reprezentantul autorităţii publice locale.

Responsabilităţile biroului electoral imediat după constituire

În prima sa şedinţă, biroul electoral al secţiei de votare are de îndeplinit trei sarcini 
principale:

	 Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral.
	 Desemnarea membrilor biroului electoral pentru degrevare de atribuţiile de la 

locul lor de muncă permanent.
	 Planificarea lucrului biroului electoral al secţiei de votare.

Prima sarcină este alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului. 
Articolul 29 alineatul (12) stipulează că „membrii biroului aleg preşedintele, vicepre-
şedintele şi secretarul biroului...”
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Oricine dintre membri poate fi ales în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau se-
cretar al biroului electoral al secţiei de votare. Persoana care convoacă prima şedinţă 
va solicita nominalizarea candidaturilor la funcţiile respective. Alegerea se face prin 
vot deschis, ridicînd mîna. După alegerea preşedintelui, acesta preia conducerea şe-
dinţei de la persoana care a convocat şedinţa. Hotărîrea cu privire la alegerea preşe-
dintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral al secţiei de votare trebuie 
să fie comunicată imediat consiliului electoral de circumscripţie. Componenţa şi se-
diul biroului electoral, orele de lucru şi modul de contactare pentru relaţii (numărul 
de telefon) se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi/sau prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă.

Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral al sec-
ţiei de votare sînt următoarele:

Persoanele de con-
ducere ale biroului 

electoral al secţiei de 
votare

Atribuţiile

Preşedintele 	Convoacă şi desfăşoară şedinţele biroului electoral
	 Semnează hotărîrile biroului electoral
	 Instruieşte membrii biroului electoral cu privire la pro-

cedurile din ziua alegerilor
	 Primeşte (recepţionează) buletinele de vot şi materiale-

le electorale de la consiliul electoral de circumscripţie
	 Asigură păstrarea în siguranţă a buletinelor de vot îna-

inte de ziua alegerilor
	 Suspendă votarea în cazul declanşării unor tulburări 

în masă sau calamităţi naturale
	 Înregistrează toate evenimentele importante din peri-

oada de activitate a biroului, inclusiv cele care au loc 
pe parcursul zilei alegerilor şi în timpul numărării vo-
turilor

	Deschide secţia de votare
	Organizează activitatea legată de votare în ziua alegeri-

lor
	 Asigură ordinea în perimetrul de 100 metri al secţiei de 

votare în ziua alegerilor
	 Închide secţia de votare la sfîrşitul votării
	Conduce operaţiile în legătură cu buletinele de vot
	 Predă materialele electorale consiliului electoral de cir-

cumscripţie după anunţarea închiderii secţiei de vota-
re

Vicepreşedintele 	 Preia atribuţiile preşedintelui în cazul în care acesta 
lipseşte sau la rugămintea lui

Secretarul 	 Înregistrează toate acţiunile şi hotărîrile biroului elec-
toral al secţiei de votare

	Efectuează înscrieri în lista suplimentară
	 Întocmeşte procesele-verbale şi ţine registrele biroului 

electoral
	 Pregăteşte toate rapoartele biroului electoral al secţiei 

de votare pentru a fi predate consiliului electoral de 
circumscripţie
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A doua sarcină este desemnarea membrilor biroului electoral pentru degreva-
re de atribuţiile de la locul lor de muncă permanent.

O hotărîre cu privire la desemnarea membrilor biroului electoral pentru degrevare 
de atribuţiile de la locul lor de muncă permanent pe perioada activităţii lor în biro-
ul electoral trebuie să fie adoptată şi trimisă consiliului electoral de circumscripţie, 
care decide asupra degrevării candidaturilor propuse. Consiliul mai apoi va informa 
Comisia Electorală Centrală despre hotărîrea respectivă. Consiliile electorale de cir-
cumscripţie municipale Chişinău şi Bălţi, raionale şi UTA Găgăuzia vor degreva de 
atribuţiile de la locul de muncă permanent cîte un membru al birourilor electorale 
ale secţiilor de votare.

A treia sarcină este planificarea lucrului biroului electoral al secţiei de vo-
tare. Datele principale şi responsabilităţile biroului electoral al secţiei de votare sînt 
prezentate în tabelul care urmează. Cu toate acestea, este important ca biroul electo-
ral să decidă distribuirea responsabilităţilor pentru îndeplinirea fiecărei sarcini între 
membrii biroului şi să stabilească data principalelor şedinţe ale biroului electoral al 
secţiei de votare. Activităţile care necesită participarea tuturor membrilor biroului 
electoral includ despachetarea materialelor pentru ziua alegerilor şi amenajarea sec-
ţiei de votare, precum şi funcţionarea secţiei de votare în ziua alegerilor.

Planul de lucru al biroului electoral al secţiei de votare

Acţiunile Termenul de realizare
Afişarea listei alegătorilor cu 14 zile înainte de ziua alegerilor
Verificarea listei electorale începînd cu 14 zile înainte de ziua 

alegerilor
Aducerea la cunoştinţă publică a informaţiei 
privind componenţa şi sediul, orele de lucru şi 
numărul de telefon al biroului electoral

în decurs de o zi de la data constitu-
irii biroului electoral 

Adoptarea hotărîrii cu privire la numărul bule-
tinelor de vot care trebuie tipărit pentru secţia 
de votare respectivă

cu 14 zile înainte de ziua alegerilor

Înştiinţarea alegătorilor care locuiesc pe terito-
riul secţiei de votare despre data şi locul votării

cu 7 zile înainte de ziua alegerilor

Eliberarea certificatelor pentru drept de vot 
persoanelor care nu vor avea posibilitate să vo-
teze la secţiile lor de votare în ziua alegerilor 

pînă la ziua alegerilor

Colectarea tuturor materialelor necesare pen-
tru secţia de votare în ziua alegerilor

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Primirea buletinelor de vot de la consiliul elec-
toral de circumscripţie

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Instructajul membrilor biroului electoral al 
secţiei de votare cu privire la procedurile din 
ziua alegerilor

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

Amenajarea secţiei de votare pentru ziua ale-
gerilor

cu 1 zi înainte de ziua alegerilor

ZIUA ALEGERILOR
Transmiterea rezultatelor votării şi predarea 
materialelor electorale consiliului electoral de 
circumscripţie după anunţarea închiderii sec-
ţiei de votare

Nu mai tîrziu de 18 ore după anun-
ţarea închiderii secţiei de votare
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Finanţarea biroului electoral al secţiei de votare

Articolul 35 al Codului electoral stipulează că statul suportă cheltuielile legate de 
pregătirea şi efectuarea alegerilor, prezentînd în linii generale modul în care mijloace-
le financiare urmează să fie puse la dispoziţie pentru organizarea alegerilor. Comisia 
Electorală Centrală adoptă o hotărîre privind aprobarea devizului de cheltuieli pen-
tru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în care sînt prevăzute mijloace financiare 
pentru acoperirea cheltuielilor Comisiei Electorale Centrale, consiliilor electorale de 
circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare. Cuantumul mijloacelor 
financiare este stabilit de Parlament.

Consiliul electoral de circumscripţie este responsabil de ţinerea evidenţei financia-
re a cheltuielilor pentru întreţinerea consiliului, precum şi a birourilor electorale din 
circumscripţia respectivă.

Un suport semnificativ vine şi din partea consiliului local al raionului ori satului/
oraşului. Consiliul local oferă încăpere pentru biroul electoral al secţiei de votare, 
pune la dispoziţie mobilier şi echipament necesar pentru desfăşurarea alegerilor în 
secţia de votare.
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Capitolul iv. verifiCarea listei eleCtorale

Conform celor expuse în Capitolul II din prezentul Îndrumar, articolele principale 
ale Codului electoral care stabilesc atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare le-
gate de listele alegătorilor sînt 39 şi 40. Fiecare membru al biroului electoral al secţiei 
de votare va analiza aceste articole înainte de a începe revizuirea listei.

Principala responsabilitate a biroului electoral înainte de ziua alegerilor este de a 
verifica corespunderea listelor electorale rigorilor articolului 39 ale Codului electoral 
(dacă sînt întocmite în conformitate cu art. 39 şi dacă toţi cetăţenii cu drept de vot 
sînt incluşi în listele electorale).  Biroul electoral primeşte un exemplar al listei electo-
rale de la autoritatea publică locală o dată cu constituirea biroului electoral. În cazul 
în care  listele electorale nu corespund prevederilor Codului electoral, biroul electoral 
solicită reprezentanţilor autorităţilor publice locale să le aducă în concordanţă cu 
normele stabilite într-un termen cît mai restrîns.  Îndată după primirea listei, biroul 
electoral o afişează în localul secţiei de votare, ca toţi alegătorii să poată veni şi să 
verifice datele înscrise în listă.

Potrivit prevederilor legale, autoritatea publică locală verifică lista electorală la 
domiciliul alegătorilor pentru a se asigura că lista este corectă. Din păcate, acest 
lucru este deseori peste capacităţile autorităţilor locale. Astfel alegătorii verifică dacă 
sînt incluşi în listă doar cu 14 zile înaintea de ziua alegerilor şi, în cazul în care nu 
figurează, pot solicita înscrierea lor în listă. Tot în această perioadă cetăţeanul are 
posibilitatea să informeze biroul electoral dacă cineva din rudele sale care a locuit 
împreună cu acesta într-un apartament/casă a decedat sau a trecut cu traiul după 
ultimele alegeri în altă parte şi să corecteze orice greşeli comise sau altă informaţie 
din lista electorală.

Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de 
a verifica corectitudinea întocmirii lor.

Aceasta înseamnă că biroul electoral trebuie să organizeze o activitate de informa-
re a alegătorilor ca aceştia să ştie unde să vină pentru a verifica lista alegătorilor şi 
care este procedura de modificare a datelor din listă.

În acest scop, biroul electoral al secţiei de votare informează alegătorii unde este 
afişată lista alegătorilor ca aceştia să vină s-o verifice. Pentru informare birourile 
electorale folosesc presa, radioul, televiziunea sau alte modalităţi accesibile (anun-
ţuri, înştiinţări etc.). De fapt, totul depinde de resursele de care dispun birourile 
electorale în vederea realizării acestei activităţi, dar e de dorit să fie folosite modalităţi 
cît mai variate, pentru a cuprinde un număr cît mai mare de alegători şi a-i înştiinţa 
despre locul unde pot veni să verifice listele.

Anunţul privind locul afişării listei electorale va cuprinde şi informaţia privind ore-
le de primire şi înregistrare a solicitărilor de modificare, corectare a datelor din listă, 
completare cu nume noi sau excludere din listă.

Lista va fi afişată în aşa fel, ca alegătorilor să le fie comod să o citească. Dacă un 
alegător, care are dreptul să fie inclus în listă, află că numele său nu figurează acolo, 
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el poate prezenta buletinul de identitate la biroul electoral al secţiei de votare pentru 
a demonstra că locuieşte pe teritoriul secţiei de votare respective şi că are dreptul să 
voteze anume la această secţie. Actele de identitate ale alegătorului în care este indi-
cat domiciliul sau reşedinţa sînt următoarele:

	 Buletinul de identitate
	 Actul de identitate provizoriu de tip F-9
	 Paşaportul de tip sovietic
 

După ce identitatea alegătorului şi dreptul său de a fi inclus în lista electorală sînt 
dovedite, membrul biroului electoral al secţiei de votare înscrie numele acestuia la 
sfîrşitul listei electorale. Înscrisul trebuie să fie lizibil, ca ulterior membrii biroului 
electoral să-l poată citi fără dificultate, în ziua alegerilor.

Dacă alegătorul constată că numele său, adresa sau altă informaţie din lista ale-
gătorilor nu este corectă, el poate solicita biroului electoral să corecteze greşeala. 
Pentru a-şi demonstra identitatea, alegătorul va prezenta un act de identitate din cele 
menţionate mai sus, apoi membrul biroului electoral al secţiei de votare va înscrie 
datele corecte în spaţiul din dreptul numelui respectiv din listă.

Dacă alegătorul descoperă în listă un alt alegător care a decedat recent şi prezintă 
certificatul de deces, membrii biroului vor exclude din listă numele persoanei deceda-
te, trăgînd o linie peste datele despre alegătorul decedat şi indicînd la rubrica „Note” 
seria şi numărul certificatului de deces.

Dacă alegătorul consideră că biroul electoral al secţiei de votare nejustificat nu a 
inclus sau nu a corectat erorile din lista electorală, el poate depune o contestaţie la 
biroul electoral. Contestaţiile urmează să fie examinate de către biroul electoral în 
termen de 24 ore din momentul recepţionării acesteia. Dacă alegătorul nu este de 
acord cu hotărîrea biroului electoral privind soluţionarea contestaţiei, el poate depu-
ne o contestaţie la consiliul electoral de circumscripţie sau în instanţa de judecată 
locală.

Un caz special este acela în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada din-
tre data întocmirii listei alegătorilor şi data alegerilor. În acest caz, alegătorul vine la 
biroul electoral al secţiei de votare şi, după ce prezintă actul de identitate, solicită un 
certificat pentru drept de vot. Biroul electoral al secţiei de votare eliberează certifi-
catul pentru drept de vot după ce alegătorul semnează în lista electorală, în dreptul 
numelui său, pentru a confirma că a primit certificatul.

Şi ultima sarcină pe care o are de îndeplinit biroul electoral pînă la data alegerilor 
este să informeze populaţia care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare despre timpul 
şi locul votării. În acest scop, biroul electoral expediază la adresa alegătorilor invitaţii 
de participare la votare, în care se indică locaţia secţiei de votare, data şi orele la care 
pot vota în ziua alegerilor.
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Capitolul v. Ziua dinaintea alegerilor

Recepţionarea/Păstrarea materialelor electorale

Consiliul electoral de circumscripţie va transmite biroului electoral al secţiei de 
votare toate formularele şi materialele electorale cel tîrziu cu o zi înaintea alegerilor.

Biroul electoral şi poliţia sînt responsabile pentru păstrarea materialelor electorale 
într-un loc sigur.

O atenţie deosebită se acordă păstrării următoarelor materiale:

	Buletinele de vot
	 Lista electorală
	Ştampilele cu inscripţia „Votat”, „Anulat”, „29.07.2009 ALEGERI” şi alte ştam-

pile ale biroului electoral

În privinţa materialelor enumerate mai sus se ţine o evidenţă strictă.

Birourile electorale recepţionează şi alte materiale, după cum urmează:

	 Cabinele pentru vot secret
	 Urna de vot staţionară
	 Urna de vot mobilă
	 Listele concurenţilor electorali
	 Formularele proceselor-verbale, a raportului biroului electoral, precum şi alte 

documente electorale; registrul evenimentelor ţinut de biroul electoral şi alte 
registre

	 Materialele pentru împachetarea buletinelor (ceară roşie, sfoară şi hîrtie de 
împachetat)

	 Ecusoane de identitate pentru membrii biroului, indicatoare, plăcuţe pe mese 
(fanioane)

	 Articole de birou (pixuri, hîrtie etc.)
	 Îndrumarul pentru birourile electorale ale secţiilor de votare
	 Postere de informare a alegătorilor tipărite la comanda Comisiei Electorale 

Centrale”

La transmiterea materialelor de la şi către consiliul electoral de circumscripţie sau 
autorităţile publice locale (în cazul cabinelor şi urnelor de vot) acestea vor fi însoţite 
de inventarul documentelor electorale (din sac/cutie şi dosar/mapă) şi acte de pre-
dare-recepţionare.

Anterior zilei votării biroul electoral al secţiei de votare trebuie să adopte o hotărîre 
în care să prevadă repartizarea între membrii biroului electoral al secţiei de votare a 
listelor electorale de care aceştia vor fi responsabili în ziua votării (conform denumirii 
străzilor, numelor alegătorilor etc.). Tot în această hotărîre se va indica membrul su-
plinitor în cazul lipsei membrului care este responsabil de anumite liste electorale.
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Verificarea buletinelor

Biroul electoral al secţiei de votare trebuie să verifice buletinele de vot cu atenţie.

Mai întîi, asiguraţi-vă că aveţi numărul corect de buletine de vot. Fiecare birou 
electoral al secţiei de votare va primi numărul de buletine care coincide cu numărul 
alegătorilor din lista electorală.

Amenajarea secţiei de votare

O primă responsabilitate în ziua dinaintea votării este de a înlătura toate materi-
alele de publicitate electorală şi alte materiale electorale din perimetrul de 100 metri 
al secţiei de votare. Membrii biroului electoral al secţiei de votare trebuie să verifice 
ca în jurul secţiei de votare să nu fie postere, foi volante etc., iar dacă le observă să 
asigure înlăturarea lor.

Apoi, biroul electoral amenajează secţia de votare în aşa fel, ca să permită un flux 
continuu al alegătorilor începînd de la intrare pînă la ieşire de-a lungul întregului 
proces de votare. Prima sarcină este de a plasa indicatorul secţiei de votare în afara 
acesteia, astfel încît alegătorii să ştie unde se află secţia de votare. A doua sarcină 
este de a plasa posterul de informare a alegătorilor care ilustrează etapele procesu-
lui de votare într-un loc unde toţi alegătorii care intră să-l poată citi. După aceasta 
biroul electoral al secţiei de votare aranjează mesele, scaunele şi verifică existenţa 
documentelor şi a materialelor electorale pentru a asigura funcţionarea normală a 
biroului la diferite etape ale procesului de votare.

La prima etapă vă asiguraţi că alegătorul are dreptul să voteze la aceas-
tă secţie de votare şi încă nu a votat pe parcursul zilei, după aceasta îi 
înmînaţi buletinul.

Trebuie să dispuneţi de listele electorale, ştampila specială „29.07.2009 

ObservatOrii

MeMbrii birOului 
electOral

Preşedintele şi secretarul 
birOului electOral
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ALEGERI” şi pixuri pentru aceasta etapă. Cinci sau şase membri ai 
biroului electoral vor fi responsabili de etapa respectivă a procesului 
electoral.

La etapa a doua alegătorul merge în cabina pentru vot secret ca să apli-
ce ştampila „Votat” în buletinul de vot. În cabină trebuie să fie ştampila 
„Votat” şi tuşiera. Cabinele pentru vot secret trebuie să fie asamblate 
astfel încît fiecare alegător să beneficieze de intimitate şi să poată aplica 
în secret ştampila „Votat”. Un membru al biroului electoral va fi respon-
sabil pentru a asigura ca alegătorii să nu lase materiale de publicitate 
electorală sau alte obiecte străine în cabinele pentru vot secret.

La etapa a treia alegătorul introduce buletinul său în urna de vot. Urna 
de vot va fi plasată la vederea deplină a tuturor membrilor biroului elec-
toral şi observatorilor. Un membru al biroului electoral trebuie să stea 
alături de urna de vot pentru a asigura ca alegatorul să plieze buletinul 
înainte de a-l introduce în urna de vot, astfel asigurînd secretul votului 
său.

Se va aranja un spaţiu pentru observatori. Acest spaţiu trebuie să fie confortabil şi 
să permită vederea fără obstacole a tuturor procedurilor secţiei de votare.

Pregătirile finale

Acordaţi cîteva clipe înainte de plecare pentru a vă asigura de faptul că secţia de 
votare este amenajată adecvat pentru a permite fluxul continuu al alegătorilor în 
secţia de votare.

Asiguraţi-vă că fiecare membru al biroului electoral înţelege clar responsabilită-
ţile sale pentru ziua alegerilor. Membrii biroului electoral trebuie să decidă cine va 
fi responsabil pentru fiecare etapă a procesului electoral. De exemplu, secretarul 
biroului electoral va întocmi procesele-verbale ale şedinţelor, procesul-verbal privind 
rezultatele numărării voturilor şi raportul biroului, va face înscrieri în registrul eve-
nimentelor ţinut de biroul electoral şi numai secretarul este exclusiv responsabil de 
efectuarea înscrierilor în lista suplimentară.

Acordaţi, de asemenea, timp pentru a planifica acţiuni de abordare a problemelor 
eventuale care ar putea apare în ziua alegerilor. Planificarea acestor acţiuni, precum 
şi pregătirea pentru situaţii imprevizibile înainte ca acestea sa aibă loc vă va ajuta să 
asiguraţi ca ziua alegerilor să decurgă mai uniform.

Biroul electoral al secţiei de votare trebuie să se întîlnească cu poliţia care este res-
ponsabilă pentru securitate în cazul unor probleme. Discuţia cu poliţia va cuprinde 
modalitatea de contactare a poliţiei şi cazurile de apelare la aceasta.

În final, puneţi buletinele de vot şi alte materiale de strictă evidenţă în safeu. În-
chideţi geamurile şi încuiaţi uşa în prezenţa poliţiei. Nu uitaţi să vă odihniţi bine 
noaptea înainte de ziua alegerilor, pentru că va fi o zi lungă pentru fiecare.
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Capitolul vi. Ziua alegerilor

Persoanele cărora li se permite să rămînă în incinta secţiei de votare

În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de alegători, în secţia 
de votare au dreptul să se afle şi să asiste la operaţiile electorale următoarele persoa-
ne:

	 Membrii Comisiei Electorale Centrale şi consiliului electoral de circumscripţie
	 Membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale
	 Observatorii locali, naţionali, străini şi internaţionali acreditaţi
	 Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă
	 Colaboratorii de poliţie, însă doar atunci cînd sînt chemaţi să restabilească 

ordinea

Observatorii electorali au un rol important în evaluarea procesului electoral şi în 
asigurarea faptului că alegerile sînt legitime.

Modele ale
legitimaţiilor
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Observatorii pot să informeze despre nereguli observate preşedintele biroului elec-
toral al secţiei de votare. Informaţia respectivă urmează să fie înscrisă în registrul 
evenimentelor ţinut de biroul electoral. Preşedintele va soluţiona situaţiile respective 
în măsura posibilităţii. În afară de aceasta, observatorii şi jurnaliştii pot depune con-
testaţii la consiliul electoral de circumscripţie, dacă, în opinia lor, procedurile electo-
rale nu sînt urmate în corespundere cu legea.

Jurnaliştii au un rol important în informarea populaţiei despre desfăşurarea ale-
gerilor şi reflectarea procesului electoral în mass-media.

Jurnaliştii acreditaţi pot intra în secţia de votare doar dacă acest fapt nu pertur-
bează votarea. Ei pot intervieva preşedintele în calitate de reprezentant al biroului 
electoral al secţiei de votare cu acordul acestuia, însă în afara secţiei de votare.

Jurnaliştii nu pot filma sau difuza momente ale procesului electoral de natură să 
dezvăluie date personale sau secretul votului.

Observatorii au dreptul:

	 Să se afle în secţia de votare de la ora deschiderii în ziua alegerilor şi să urmă-
rească toate etapele procesului de votare, începînd cu sigilarea urnelor de vot 
şi terminînd cu activităţile de închidere a secţiei de votare, cu condiţia că nu 
compromit secretul votului.

	 Să însoţească echipa (formată din cel puţin doi membri ai biroului) cu urna de 
vot mobilă.

	 Să urmărească activităţile de votare, cu condiţia că nu compromit confidenţia-
litatea datelor personale ale alegătorului.

	 Să se deplaseze prin secţia de votare, atîta timp cît mişcările lor nu deranjează 
fluxul alegătorilor sau activitatea membrilor biroului electoral al secţiei de vo-
tare.

	 Să urmărească completarea documentelor electorale şi să facă copii de pe do-
cumentele completate.

	 Să urmărească modul de asigurare a securităţii materialelor în timpul păstrării 
şi transportării.

	 Să informeze preşedintele biroului despre nereguli observate.
	 Să depună o contestaţie în scris la consiliul electoral de circumscripţie.
	 Să obţină o copie a procesului-verbal al biroului electoral privind totalizarea 

rezultatelor votării.
	 Să facă înregistrări video/audio sau să fotografieze în urma coordonării cu 

preşedintele biroului.
	 Să însoţească grupul care transportă materialele electorale de la biroul electo-

ral al secţiei de votare la consiliul electoral de circumscripţie după finalizarea 
numărării voturilor.

Observatorii şi reprezentanţii concurenţilor electorali nu au dreptul:

	 Să intervină sau să perturbeze activitatea biroului electoral.
	 Să înregistreze numerele buletinelor de identitate sau oricare altă informaţie 

de ordin personal al alegătorilor.
	 Să manipuleze cu orice materiale de votare în secţia de votare.
	 Să urmărească alegătorul cînd acesta se află în cabină.
	 Să vorbească în direct cu alegătorii sau să-i ajute la completarea buletinului de 

vot.
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	 Să facă agitaţie pentru un concurent electoral în orice formă. Acest fel de agita-
ţie presupune afişarea, purtarea la vedere a unui simbol al oricărui concurent 
electoral sau partid politic sau difuzarea materialelor de agitaţie electorală.

Jurnaliştii trebuie să urmeze aceleaşi reguli ca şi observatorii şi pot:

	 Intervieva un alegător, observator sau preşedintele biroului electoral, dacă 
aceştia sînt de acord, însă în afara secţiei de votare.

Jurnaliştilor li se interzice:

	 Să intervieveze un alegător, observator, reprezentant al concurentului electo-
ral, funcţionar electoral în încăperea pentru votare.

	 Să filmeze, să fotografieze sau să intervieveze orice persoană fără acordul aces-
teia.

	 Să filmeze, să fotografieze alegătorul cînd acesta aplică ştampila „Votat” în 
buletinul său de vot sau să obţină orice poze, material filmat sau comentariu 
audio în care sînt înregistrate detalii personale.

	 Să manipuleze cu orice materiale electorale în încăperea pentru votare.

Înainte de deschiderea secţiei de votare

Membrii biroului electoral al secţiei de votare trebuie să ajungă la secţia de votare 
cu o oră înainte de deschiderea acesteia pentru a se asigura că totul e la loc şi gata 
pentru a începe. Aceasta înseamnă că membrii biroului electoral trebuie să ajungă la 
secţia de votare la ora 6:00.

În primul rînd, verificaţi uşa în prezenţa poliţiei (dacă e posibil) pentru a vă asigura 
că nu a fost deschisă sau forţată. Dacă totul e în ordine, uşa se deschide şi toţi mem-
brii biroului electoral, reprezentanţii şi observatorii pot intra în secţia de votare.

Pentru ca secţia de votare să fie considerată deschisă, este necesar ca cel puţin 
jumătate din membrii biroului electoral cu vot deliberativ să fie prezenţi.

Pînă la ora 
7:00, înainte de 
deschiderea sec-
ţiei de votare de-
monstraţi tutu-
ror membrilor 
biroului electoral, 
membrilor şi re-
prezentanţilor or-
ganelor electorale 
ierarhic superi-
oare, membrilor 
reprezentanţi ai 
c o n c u r e n ţ i l o r 
electorali, obser-
vatorilor şi jurna-
liştilor că urna de 
vot este goală.
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După ce urna de vot se sigilează, arătaţi lista electorală, buletinele de vot, ştam-
pilele şi alte materiale electorale membrilor biroului electoral şi tuturor persoanelor 
ce au dreptul să asiste la operaţiile electorale. Întocmiţi în doua exemplare procesul-
verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor întroducînd 
după semnarea acestuia un exemplar al procesului-verbal în urna de vot.

Deschiderea secţiei de votare

După ce procesul-verbal a fost întocmit şi semnat, anunţaţi deschiderea secţiei de 
votare, invitînd alegătorii să intre în încăperea pentru votare. Votarea trebuie să con-
tinue fără întrerupere pînă la ora 21:00. Observatorii acreditaţi nu trebuie să inter-
vină în procesul votării. Observatorii nu pot întreprinde nici o acţiune care ar putea 
afecta modul în care alegătorii votează.

Procedurile votării

Comisia Electorală Centrală recomandă ca fiecare membru al biroului electoral să 
înţeleagă clar cele cinci etape ale votării în cadrul secţiei de votare. Procedurile pen-
tru fiecare etapă sînt enumerate mai jos.

etaPa 1-a – verificarea dacă alegătorul are dreptul să voteze, dacă nu a votat deja 
şi dacă poate vota anume la această secţie de votare

După ce alegătorul intră în secţia de votare, acesta se apropie de membrul biroului 
electoral care este responsabil de partea corespunzătoare a listei alegătorilor. Alegă-
torul este rugat să prezinte actul de identitate. Actele de identitate în baza cărora se 
poate vota sînt următoarele:

	 Buletinul de identitate cu fişa de însoţire
	 Actul de identitate provizoriu de tip F-9
	 Paşaportul de tip sovietic
	 Livretul militar (pentru ostaşii în termen) sau livretul eliberat de Centrul Ser-

viciului Civil

	 Dacă alegătorul este inclus în lista electorală, verificaţi dacă alegătorului i-a 
fost eliberat certificatul pentru drept de vot sau dacă alegătorul a transmis sau a 
depus o cerere privind votarea la locul aflării. După acesta încercuiţi numărul din 
dreptul numelui acestuia în listă şi rugaţi-l să semneze în dreptul numelui său.

	 Dacă numele alegătorului nu este în lista electorală, acesta nu poate vota la 
secţia de votare decît dacă dispune de un certificat pentru drept de vot primit 
de la altă secţie de votare sau dacă dispune de un act de identitate care confir-
mă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul secţiei de votare respective.

Dacă alegătorul dispune de certificat pentru drept de vot:
1. Înscrieţi numele alegătorului în lista suplimentară (numai secretarul biro-

ului electoral are dreptul să facă înscrieri în lista electorală suplimentară)
2. Rugaţi alegătorul să semneze în spaţiul din dreptul numelui său.
3. Atenţie: Certificatul pentru drept de vot este anexat în mod obligăto-

riu la lista suplimentară

Dacă alegătorul nu dispune de certificat pentru drept de vot:
Sînt cîteva modalităţi de a soluţiona situaţia:
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În cazul în care alegătorul are numai domiciliu şi din greşeală nu a fost in-
clus în lista electorală, el va fi înscris în lista suplimentară în baza actului 
de identitate ce atestă domiciliul pe teritoriul secţiei de votare respective.
Dacă alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă, vine să voteze în 
perioada valabilităţii reşedinţei la secţia de votare în raza căreia îşi are 
domiciliul, el trebuie să voteze în localitatea în care îşi are reşedinţa. 
Biroul electoral nu are dreptul să îl înscrie în lista suplimentară.
Dacă alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă vine la secţia de votare 
unde îşi are reşedinţa şi descoperă că numele lui nu este în lista electora-
lă, atunci el poate fi înscris în lista suplimentară la prezentarea actului de 
identitate ce atestă reşedinţa pe teritoriul secţiei de votare respective.

Este necesar de reţinut că la completarea listei suplimentare în lista 
suplimentară se înscriu seria şi numărul actului de identitate al ale-
gatorului, şi nu codul numeric personal!

etaPa a 2-a – Înmînarea buletinului de vot alegătorului şi instructajul privind 
modul de completare a buletinului de vot

După stabilirea identităţii alegătorului şi a dreptului acestuia de a vota la secţia de 
votare respectivă, alegătorului i se înmînează un buletin de vot. Este, de asemenea, 
important ca alegătorul să înţeleagă cum se completează corect buletinul de vot şi 
care este diferenţa dintre un buletin valabil şi unul nevalabil. Pentru ca buletinul să 
fie valabil, alegătorul trebuie:

	 să aplice ştampila „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater din bu-
letinul de vot.

	 să aplice ştampila o singură dată pe buletin ca cercurile din celelalte patrula-
tere să rămînă curate.
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Informaţi alegătorul că în cazul 
în care va completa greşit buleti-
nul, el va putea restitui buletinul 
completat greşit şi solicita o singu-
ră dată un alt buletin. Fiecare ale-
gător trebuie să completeze atent 
buletinul şi să se asigure că a votat 
anume pentru cine a intenţionat 
să voteze.

Informaţi, de asemenea, alegă-
torul că după ce va aplica ştampila 
„Votat” să plieze buletinul pentru a 
asigura secretul votului.

Dacă un membru al biroului 
electoral sau o persoană autoriza-
tă să asiste la operaţiile electorale 
exprimă obiecţii faţă de identitatea 
unui alegător căruia i s-a înmînat 
buletinul de vot, preşedintele biro-
ului electoral notează incidentul în 
registrul evenimentelor ţinut de bi-
roul electoral. Obiecţia trebuie să 
includă:

	 Numele, prenumele şi func-
ţia/calitatea persoanei care 
face obiecţia

	 Motivul obiecţiei
	 Numele, prenumele şi datele 

actului de identitate al ale-
gătorului

	 Motivul pentru care buleti-
nul de vot i-a fost înmînat 
alegătorului respectiv

etaPa a 3-a – aplicarea 
ştampilei „29.07.2009 aleGeri” în 

actul de identitate

După ce alegătorului i se înmî-
nează buletinul de vot, membrul bi-
roului electoral al secţiei de votare 
aplică ştampila „29.07.2009 ALE-
GERI” pe fişa de însoţire a buleti-
nului de identitate al alegătorului 
sau în alt act de identitate pe care 
acesta îl prezintă şi în baza căruia 
el poate vota. Aceasta se face pen-
tru a preveni votarea repetată pe 
parcursul alegerilor respective.
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etaPa a 4-a – votarea în cabina pentru vot secret

După aceasta, alegătorul se deplasează în cabina pentru vot secret ca să comple-
teze buletinul de vot. Cabina trebuie să aibă spaţiu suficient şi condiţii pentru reali-
zarea dreptului de vot secret. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare va 
asigura ca în cabina de vot să intre doar o singură persoană, cu excepţia cazurilor în 
care un alegător nu este în stare să îl completeze de sine stătător (vezi mai jos). Un 
membru al biroului electoral al secţiei de votare va verifica periodic cabinele de vot 
pentru a se asigura că nici un alegător nu a lăsat în urma sa materiale de agitaţie 
electorală sau notiţe cu numele concurenţilor electorali.

etaPa a 5-a – introducerea buletinului de vot în urna de vot

Urna de vot trebuie să fie în plină vedere tuturor, inclusiv membrilor biroului 
electoral şi observatorilor. Alegătorii introduc buletinele lor pliate în urna de vot. Un 
membru al biroului electoral trebuie să stea în apropiere pentru a asigura ca ale-
gătorii să introducă buletinele lor de vot împăturite în urna de vot, asigurînd astfel 
secretul votului.

Transmiterea şi colectarea informaţiilor electorale

Conform ordinii şi practicii de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale în 
ziua alegerilor, birourile electorale ale secţiilor de votare transmit consiliilor electorale 
de circumscripţie, prin intermediul reţelei telefonice, la ora 7.15 informaţii privind 
deschiderea secţiei de votare şi numărul de alegători incluşi în listele electorale; la 
orele 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 şi 21.30, informaţii privind desfăşurarea votării, in-
clusiv privind numărul alegătorilor incluşi în listele suplimentare şi numărul alegă-
torilor care au participat la votare, care se introduc într-un formular special semnat 
de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. De obicei, consiliile electorale de 
circumscripţie repartizează între membrii lor responsabilitatea ce ţine de comunica-
rea cu birourile electorale ale secţiilor de votare în ziua alegerilor.

Menţinerea ordinii în secţia de votare

Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi 
pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşe-
dintele biroului electoral al secţiei de votare. Biroul electoral trebuie să dispună de un 
plan de acţiuni în cazul unor încălcări ale ordinii în localul de votare. Un poliţist se 
va afla în afara secţiei, fiind gata să intre în localul de votare la invitaţia preşedintelui 
biroului electoral, dacă ordinea de desfăşurare a votării va fi pusă în pericol.

În cazul în care în localul pentru votare se încalcă ordinea de desfăşurare a vo-
tării, preşedintele biroului electoral poate suspenda votarea şi solicita ajutor de la 
poliţie. Incidentul va fi notat în registrul evenimentelor ţinut de biroul electoral, iar 
preşedintele va anunţa imediat consiliul electoral de circumscripţie despre incidentul 
produs. Imediat după ce ordinea în localul de votare este restabilită, preşedintele bi-
roului electoral trebuie să solicite poliţiei să părăsească sala şi să continue procesul 
de votare.

Alegătorii care necesită asistenţă

Alegătorul care, din motive fizice sau alte motive, nu este în stare să completeze de 
sine stătător buletinul de vot are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu ex-
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cepţia membrilor biroului secţiei de votare, membrilor reprezentanţi ai concurenţilor 
electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri 
vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare şi în regis-
trul evenimentelor ţinut de biroul electoral.

Atît alegătorul, cît şi persoana care îl ajută trebuie să fie prezenţi în timpul votării. 
Buletinul de vot va fi completat în cabina de vot.

Dacă alegătorul care necesită asistenţă nu este însoţit de o altă persoană care să 
îl ajute să completeze buletinul de vot, atunci biroul electoral poate ruga pe cineva 
dintre alegători să-i acorde ajutor.

Înainte ca acesta din urmă să acorde ajutor la completarea buletinului, biroul 
electoral îl instruieşte să nu influenţeze decizia celui care solicită asistenţă.

Votarea împreună cu membrii familiei sau în baza procurii

Atît votarea împreună cu membrii familiei, cît şi votarea în baza procurii sînt interzise.

Prin votarea împreună cu membrii familiei se înţelege situaţia cînd membrii 
familiei sau prieteni apropiaţi intră în cabina de vot împreună să se sfătuiască 
pentru cine să voteze. Este important să ţineţi minte că fiecare alegător votează 
personal şi nu poate fi forţat de părinte sau soţ/soţie să voteze pentru un concu-
rent sau altul.

Votarea în baza procurii presupune că un alegător votează pentru un alt alegător 
care nu s-a prezentat la votare. Atunci cînd o persoană vine la secţia de votare şi pre-
zintă actul de identitate al alegătorului absent şi solicită un buletin ca să voteze pen-
tru el, biroul electoral trebuie să respingă această rugăminte. Această practică este 
interzisă. Nu se permite votarea în baza actelor de identitate străine sau a procurii. 
Dacă alegătorul nu poate veni la secţia de votare şi nu este în lista pentru votarea la 
locul aflării cu urna mobilă, atunci el nu poate vota.

Buletinele completate greşit (anulate)

Dacă alegătorul a completat greşit buletinul de vot, la cererea lui, preşedintele 
biroului electoral anulează acest buletin şi îi eliberează altul nou. În acest caz proce-
dura este următoare:

	 Pe buletinul completat greşit se aplică ştampila „Anulat”.
	Buletinul completat greşit şi pe care s-a aplicat ştampila „Anulat” se introduce 

în cutia (sacul) destinată special pentru buletinele anulate.
	Secretarul menţionează acest caz în procesul-verbal al biroului electoral, în 

lista electorală în dreptul numelui alegătorului respectiv şi în registrul eveni-
mentelor ţinut de biroul electoral.

	Se eliberează un buletin nou, dar o singură dată.

Votarea la locul aflării cu urna de vot mobilă

În cazul în care un alegător nu poate veni personal la secţia de votare din motive 
de sănătate sau alte motive justificate, biroul electoral va numi cel puţin doi membri 
ai biroului care se vor deplasa cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării 
la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.
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Solicitările alegătorilor pentru a li se permite votarea la locul aflării pot fi adresate 
cu zece zile înainte de alegeri şi pînă la ora 15:00 în ziua alegerilor. Votarea la locul 
aflării alegătorului se efectuează în 
baza listei alcătuite conform cereri-
lor făcute în scris sau oral. Persoa-
nele care nu sînt incluse în această 
listă nu pot vota la locul aflării.

În lista electorală, în dreptul nu-
melui persoanei respective se face 
menţiunea “Votat la locul aflării”.

Este necesar de reţinut că la vota-
rea la locul aflării în lista electorală 
se înscriu seria şi numărul actului 
de identitate al alegatorului, şi nu 
codul numeric personal!

Urna de vot mobilă (de obicei mai mică decît urna de vot staţionară) se foloseşte 
pentru ca alegătorii să voteze la locul aflării şi să introducă în aceasta buletinele lor 
de vot. Buletinele de vot din urna de vot mobilă sînt numărate împreună cu buletine-
le din urna de vot staţionară, după închiderea secţiei de votare.

În cazul în care membrii biroului electoral al secţiei de votare care organizează 
votarea la locul aflării alegătorului nu se întorc pînă la ora 21.00 în localul secţiei de 
votare preşedintele biroului întreprinde acţiuni urgente pentru determinarea locului 
unde se află membrii cu urna de vot mobilă. În lipsa membrilor respectivi numărarea 
voturilor nu poate fi efectuată. Informaţia despre situaţia creată se aduce la cunoş-
tinţa persoanelor care asistă la numărarea voturilor.

Închiderea secţiei de votare

Toate secţiile de votare se închid la ora 21:00. La ora respectivă, preşedintele biro-
ului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea sec-
ţiei de votare. După ce ultima persoană aflată în încăpere votează, numai persoanele 
indicate mai jos pot rămîne în incinta secţiei de votare:
	 Membrii biroului electoral al secţiei de votare
	 Observatorii electorali locali şi internaţionali acreditaţi
	 Membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale
	 Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă care sînt prezenţi la încheierea 

votării, dacă aceştia rămîn pînă la sfîrşitul numărării şi totalizării voturilor.

După închiderea secţiei de votare, membrul biroului electoral responsabil de elibe-
rarea buletinelor de vot îşi pune semnătura în partea dreaptă de sus a listelor electo-
rale, care i-au fost distribuite, iar în partea stîngă de jos înscrie numărul de buletine 
de vot eliberate. Membrul biroului electoral care îl suplineşte, la eliberarea buletine-
lor de vot, semnează pentru aceasta în rubrica „Note” din lista electorală respectivă. 
După închiderea secţiei de votare, preşedintele biroului electoral va verifica existenţa 
semnăturilor acestora pe listele electorale respective.

Biroul electoral al secţiei de votare este acum gata să înceapă numărarea voturilor. 
Nu uitaţi că biroul electoral trebuie să înregistreze progres constant în numărarea 
voturilor, deoarece rezultatele votării trebuie să fie transmise consiliului electoral de 
circumscripţie în decurs de 18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votare.
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Capitolul vii. opt etape ale proCesului de 
numărare a voturilor

Etapa 1-a: Aranjarea spaţiului corespunzător pentru numărarea voturilor

⇒ Uniţi un număr suficient de mese pentru ca toţi membrii biroului electoral să 
poată participa la numărarea voturilor şi să se simtă comod.

⇒  Asiguraţi-vă de faptul că observatorii, reprezentanţii concurenţilor electorali şi 
reprezentanţii mass-mediei pot vedea clar cum are loc numărarea voturilor.

Etapa a 2-a: Numărarea buletinelor neutilizate

⇒ Preşedintele biroului electoral pune pe masă toate buletinele neutilizate din 
safeu şi cele rămase în încăperea pentru votare.

⇒  Cîţiva membri ai biroului numără buletinele neutilizate.
⇒  Se aplică ştampila „Anulat” pe buletinele neutilizate.
⇒  Pentru a asigura ca buletinele neutilizate să fie numărate corect, se recomandă 

a le număra de două ori şi a verifica suma obţinută.
⇒  Se anunţă cu voce tare numărul total de buletine neutilizate tuturor persoane-

lor prezente.

Etapa a 3-a: Numărarea buletinelor anulate

⇒ Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare aduce buletinele completate 
greşit în ziua alegerilor şi le pune pe masă.

⇒  Cîţiva membri ai biroului numără buletinele completate greşit.
⇒  Pentru a asigura numărarea corectă a buletinelor completate greşit, se reco-

mandă a le număra de două ori şi a verifica suma obţinută.
⇒	 Se verifică prezenţa ştampilei „Anulat” pe buletinele completate greşit.
⇒  Se anunţă cu voce tare numărul total al buletinelor completate greşit tuturor 

persoanelor prezente.
⇒  Preşedintele biroului electoral înscrie numărul total al buletinelor neutilizate şi 

anulate în formularul special pentru numărarea voturilor, la litera „j) numărul 
buletinelor neutilizate şi anulate”.

Etapa a 4-a: Calcularea numărului de alegători care au primit buletine de vot

Biroul electoral al secţiei de votare poate avea pînă la trei liste ale alegătorilor di-
ferite:

1. Listele electorale (de bază);
2. Lista suplimentară, care conţine numele alegătorilor ce au dreptul să voteze 

la secţia de votare respectivă, dar din anumite motive nu au fost incluşi în ea, 
precum şi numele alegătorilor care au votat în baza certificatelor pentru drept 
de vot;

3. Lista alegătorilor care votează în baza cererii de votare la locul aflării cu urna 
mobilă.

⇒ Se plusează numărul de alegători incluşi în lista electorală (de bază) la numă-
rul de alegători care au votat la locul aflării şi se înscrie cifra obţinută în for-
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mularul special pentru numărarea voturilor, la litera „a) numărul de alegători 
incluşi în listele electorale”.

⇒ Se înscrie numărul de alegători incluşi în lista suplimentară în formularul spe-
cial pentru numărarea voturilor, la litera „b) numărul de alegători incluşi în 
listele suplimentare”.

⇒ Se calculează numărul alegătorilor care au primit buletine de vot în baza sem-
năturilor din listele electorale (de bază).

⇒ Se calculează numărul de alegători care au primit buletine de vot în baza sem-
năturilor din lista întocmită pentru efectuarea votării la locul aflării.

⇒ Se calculează numărul de alegători care au primit buletine de vot în baza sem-
năturilor din lista suplimentară.

⇒ Se calculează suma semnăturilor din cele trei liste şi se înscrie numărul obţi-
nut în formularul special pentru numărarea voturilor, la litera „c) numărul de 
alegători care au primit buletinele de vot”.

⇒ Se verifică dacă numărul total de buletine primite de alegători (de la litera c) 
este egal cu sau mai mic decît numărul alegătorilor din cele trei liste electorale 
(a+b).

Etapa a 5-a: Calcularea numărului de buletine de vot din urna de vot mobilă

⇒ Se verifică dacă sigiliul de pe urna de vot mobilă este intact, permiţînd obser-
vatorilor şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale să verifice 
acest lucru.

⇒ Se deschide urna de vot mobilă şi se goleşte conţinutul ei pe masă.
⇒ Se distribuie buletinele între membrii biroului electoral al secţiei de votare, 

pentru a fi numărate şi aşezate în teancuri a cîte 20 de buletine.

Notaţi: La această etapă nu trebuie să separaţi buletinele după numele concuren-
tului pentru care au votat alegătorii. Scopul acestei operaţii este de a verifica numă-
rul buletinelor de vot introduse în urna de vot mobilă.

⇒ După ce se numără buletinele de vot, se verifică dacă numărul buletinelor de 
vot găsite în urna de vot mobilă coincide cu numărul semnăturilor din lista 
alegătorilor care au votat la locul aflării.

Etapa a 6-a: Calcularea numărului de buletine de vot din urna de vot staţionară

⇒ Se verifică dacă sigiliul de pe urna de vot staţionară este intact, permiţînd 
observatorilor şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale să 
verifice acest lucru.

⇒ Se deschide urna de vot staţionară şi se goleşte conţinutul ei pe masă.
⇒ Se distribuie buletinele între membrii biroului electoral al secţiei de votare, 

pentru a fi numărate şi aşezate în teancuri a cîte 20 de buletine.

Notaţi: La această etapă nu trebuie să separaţi buletinele de vot după numele 
concurenţilor pentru care au votat alegătorii. Scopul acestei operaţii este de a verifica 
numărul buletinelor de vot introduse în urna de vot staţionară.
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⇒ După ce se numără buletinele de vot, se verifică dacă numărul buletinelor 
găsite în urna de vot staţionară coincide cu numărul total al semnăturilor din 
lista electorală (de bază) şi din lista suplimentară.

⇒ Numărul total al buletinelor de vot găsite în urna de vot mobilă şi în urna de 
vot staţionară se înscrie în formularul special pentru numărarea voturilor, la 
litera „d) numărul de alegători care au participat la votare”.

⇒ Se verifică dacă numărul total de alegători care au participat la votare este egal 
sau mai mic decît numărul de alegători care au primit buletine de vot (litera c 
din formular).

Etapa a 7-a: Separarea buletinelor (din urnele de vot mobilă şi staţionară) 
după concurenţii electorali şi numărarea buletinelor cu voturile valabil expri-
mate pentru fiecare concurent electoral

⇒ Pe masă sînt aranjate fanioanele (plăcuţele) cu denumirea/numele concuren-
ţilor electorali.

⇒ Membrul biroului electoral ridică sus buletinul de vot, îl arată membrilor biro-
ului electoral, îl examinează atent şi, dacă acesta este valabil, anunţă pentru 
care concurent s-a dat votul.

⇒ Buletinul de vot anunţat se pune lîngă fanionul (plăcuţa) cu denumirea/nume-
le concurentului electoral pentru care a fost dat respectivul vot.

⇒ Dacă un buletin de vot este considerat nevalabil, acesta se pune separat într-o 
parte şi toate buletinele nevalabile urmează să fie puse tot acolo într-un teanc, 
apoi legate într-o cutie/sac aparte (vezi mai jos mai multă informaţie referitoa-
re la buletinele nevalabile).

⇒ După ce toate buletinele de vot au fost examinate şi separate după concurenţii 
electorali, se numără buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare 
concurent aparte.

⇒ Pentru a asigura numărarea corectă a buletinelor cu voturile valabil exprimate 
pentru fiecare concurent electoral, se recomandă a le număra de două ori (a 
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doua oară de către un alt membru al biroului electoral) şi a confrunta cifrele 
obţinute.

⇒ Numărul buletinelor cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent 
electoral se anunţă preşedintelui biroului electoral.

⇒ Preşedintele biroului electoral anunţă tuturor celor prezenţi rezultatul numă-
rării. Rezultatele stabilite se înscriu în formularul special pentru numărarea 
voturilor, la litera „g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare 
concurent electoral”, fiecare cifră corespunzător concurentului la literele g1, 
g2, g3…gn.

⇒ După aceasta, voturile valabil exprimate se plusează şi cifra obţinută se înscrie 
în formularul special pentru numărarea voturilor, la litera „h) numărul total 
de voturi valabil exprimate”.

⇒ Buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent se leagă sepa-
rat.

Etapa a 8-a: Buletinele nevalabile

Există prevederi detaliate referitoare la buletinele completate greşit. Principiul de 
bază după care se decide dacă un buletin de vot trebuie să fie considerat valabil sau 
nu este claritatea opţiunii.

exemple 
de buletine 
nevalabile
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Buletinul trebuie declarat nevalabil, dacă:

•	 Numerele de identificare al circumscripţiei electorale şi al secţiei de votare apli-
cate pe buletin nu corespund cu numerele circumscripţiei electorale şi al sec-
ţiei de votare respective.

•	 Buletinul de vot este de alt model decît acel stabilit.
•	 Pe buletin este aplicată corect ştampila „Votat”, dar alegătorul a scris sau de-

senat ceva.
•	 Ştampila „Votat” a fost aplicată în mai multe patrulatere.
•	 Ştampila „Votat” nu a fost aplicată.
•	 Buletinul este deformat sau mîzgîlit în aşa fel că opţiunea alegătorului nu este 

clară.

⇒	 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biro-
ului şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de 
a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil. Dacă membrii 
biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buleti-
nului de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se con-
semnează în procesul-verbal al şedinţei biroului.

exemple 
de buletine 

valabile
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⇒ Dacă majoritatea membrilor biroului electoral consideră că opţiunea alegăto-
rului este clară, buletinul este declarat valabil şi se numără împreună cu bu-
letinele valabile.

⇒	 Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a 
aplicat ştampila cu inscripţia „Votat” de mai multe ori într-un singur patrula-
ter sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater 
sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea 
alegătorului este clară.

⇒ Numărul de buletine declarate nevalabile se înscrie de către secretarul biroului 
în formularul special pentru numărarea voturilor, la litera „f) numărul buleti-
nelor de vot declarate nevalabile”.

După finisarea procedurii de numărare a voturilor, datele preliminare ale rezulta-
telor numărării voturilor se introduc în formularul special „Numărul de voturi acu-
mulate de concurenţi electorali”, conţinutul căruia se transmite imediat prin telefon 
consiliului electoral de circumscripţie.

După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral examinează în şedinţă re-
zultatele numărării voturilor şi întocmeşte în mai multe exemplare procesul-verbal 
care este semnat de preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi ceilalţi membri ai 
biroului electoral al secţiei de votare. Observatorilor şi reprezentanţilor concurenţilor 
electorali, în mod obligatoriu, li se înmînează cîte un exemplar al acestui document 
electoral.
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capitolul viii. ÎMPachetarea şi 
transPOrtarea MaterialelOr 

electOrale
Preşedintele biroului electoral trebuie să asigure ca toate documentele şi materia-

lele electorale care se transmit consiliului electoral de circumscripţie în decurs de 18 
ore după anunţarea închiderii secţiei de votare să fie transportate la consiliul electo-
ral de circumscripţie însoţite de paza poliţiei.

Etapa 1-a: Împachetarea buletinelor de vot şi listelor electorale

⇒ Buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral se împa-
chetează separat, se sigilează şi se pun într-o cutie/sac special.

⇒ Buletinele de vot neutilizate şi anulate (deteriorate, pe care este aplicată ştam-
pila „Anulat”) se împachetează separat, se sigilează şi se pun într-o cutie/sac 
special.

⇒ Buletinele nevalabile, la fel, se împachetează separat, se sigilează şi se pun 
într-o cutie/sac special.

–  De asemenea, pentru instanţia de judecată se transmit listele electorale (de 
bază şi suplimentară cu certificatele pentru drept de vot ale alegătorilor care 
au participat la votare) şi alte documente anexate.

Etapa a 2-a: Împachetarea documentelor şi materialelor electorale

⇒ Asiguraţi-vă de faptul că o mapă/dosar aparte conţine următoarele documente:
a) Procesul-verbal al biroului electoral al secţiei de votare privind rezultatele 

numărării voturilor;
b) Formularul special pentru numărarea voturilor;
c) Raportul biroului electoral al secţiei de votare.

– A doua mapă va conţine:

d) Registrul eliberării copiilor autentificate ale procesului-verbal privind re-
zultatele numărării voturilor, întocmit de biroul electoral al secţiei de vota-
re;

e) Registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării;
f) Actul de transmitere a certificatelor pentru drept de vot la alegerile Parla-

mentului Republicii Moldova;
g) Cererile de eliberare a certificatelor pentru drept de vot;
h) Registrul certificatelor pentru drept de vot eliberate la alegerile Parlamen-

tului Republicii Moldova de către biroul electoral al secţiei de votare;
i) Informaţia biroului electoral al secţiei de votare cu privire la alegătorii care 

au votat în baza certificatului pentru drept de vot;
j) Actul de anulare a certificatelor pentru drept de vot neutilizate la alegerile 

Parlamentului Republicii Moldova.

–	 În a treia mapă se pun procesele-verbale ale şedinţelor şi hotărîrile adoptate, 
la care se anexează cererile şi contestaţiile examinate, registrul de evidenţă a 
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contestaţiilor (declaraţiilor) depuse.
–	 Într-o mapă aparte (a patra) se pun:

a) Actul de predare-recepţionare a listelor electorale;
b) Inventarul generalizator al documentelor electorale predate consiliului elec-

toral de circumscripţie;
c) Inventarul documentelor electorale din sac (cutie);
d) Inventarul documentelor electorale din dosar (mapă).

– Toate ştampilele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi tuşiere-
le se închid într-o cutie (pachet).

– După ce cutia/pachetul este sigilată/sigilat, aceasta/acesta se păstrează la 
preşedintele şi secretarul biroului electoral pînă cînd se transmite la consiliul 
electoral de circumscripţie.

TRANSPORTAREA MATERIALELOR ELECTORALE

Transportarea materialelor electorale de la biroul electoral al secţiei de votare la consiliul elec-

toral de circumscripţie va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel puţin doi membri 

ai biroului electoral al secţiei de votare.

Etapa a 3-a: Aducerea încăperii pentru votare în ordine

⇒ Înainte de a părăsi încăperea, membrii biroului electoral al secţiei de votare 
trebuie să se asigure că încăperea este curată, geamurile sînt închise şi lumi-
nile stinse.

În încăperea pentru votare, la autorităţile publice locale nu vor rămîne nici un fel 
de documente sau materiale electorale. Fac excepţie cabinele şi urnele de vot, care 
se transmit autorităţii publice locale pentru păstrare.

⇒ Nu uitaţi să încuiaţi uşa!
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aneXă

Articolul 30 din Codul electoral. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de 
votare

Biroul electoral al secţiei de votare:

a) verifică listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, 
asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot şi este responsabil de întoc-
mirea lor corectă şi deplină;

b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale, efec-
tuează modificările necesare şi eliberează certificate pentru drept de vot alegă-
torilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor;

c) întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care vo-
tează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din 
anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale principale;

d) comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare data şi locul 
votării, asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabi-
nelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită, ia măsuri pentru a asigura 
ordinea în localul secţiilor de votare;

e) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-ver-
bale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului 
electoral de circumscripţie;

f) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, care se anexează la procesele-verbale ale 
şedinţelor biroului;

g) remite consiliului electoral de circumscripţie datele privind prezentarea cetăţe-
nilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preli-
minare ale alegerilor;

h) exercită şi alte atribuţii în condiţiile prezentului cod (Codul electoral).


