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I. INTRODUCERE 
 

Instruirea persoanelor, care activează în cadrul autorităţilor publice locale (APL), 

responsabile de întocmirea, actualizarea şi transmiterea listelor electorale de bază reprezintă o 

componentă importantă a eforturilor întreprinse de Comisia Electorală Centrală (CEC) în vederea 

sporirii calităţii acestor liste. În prezent, datele cuprinse în listele electorale servesc ca sursă pentru 

completarea bazei de date ce va constitui Registrul de stat al alegătorilor, la această etapă el fiind un 

instrument de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiei din liste, date care trebuie să fie exacte şi 

complete.  

Listele electorale de bază recepţionate de la primării în 2011-2012 au fost supuse analizei 

computerizate, care a scos în evidenţă o serie de erori: lipsa numărului actului de identitate: 2,8% - 

în martie 2011, 1,9% - în septembrie 2011 şi 2,91% - în martie 2012, lipsa seriei şi numărului 

actului de identitate, lipsa anului naşterii, date incomplete, date repetate; astfel doar 5% din primarii 

prezintă liste cu un procent de erori mai mic de 2%. Alarmantă rămîne situaţia pentru 38,6% din 

primării, listele cărora conţin erori între 5-10%. Procentul total al erorilor depistate în listele 

electorale pe ţară constituie 6,33%. Or, conform standardelor internaţionale acestea nu trebuie să 

depăşească 2-3 la sută. Analizată pe tipuri de erori situaţia nu prezintă tendinţe de descreştere sau 

creştere a unui anumit tip de eroare.  

În scopul reducerii numărului de erori în liste şi obţinerii unor liste cu date exacte, CEC a 

elaborat o aplicaţie (utilitar) de detectare a erorilor în liste, care să fie pusă la dispoziţia APL. Pentru 

a fi utilizată corect, s-a decis organizarea unor seminare de instruire în teritoriu. Au organizat 

instruirea CEC şi Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) împreună cu 

Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES).  

Avînd în vedere că potrivit Codului electoral APL de nivelul întîi sînt obligate să transmită 

la CEC listele electorale actualizate pînă la 1 martie şi pornind de la practica acumulată în 2012, 

instruirea în teritoriu s-a desfăşurat în perioada 28 ianuarie – 12 februarie 2013.  

Instruirea a urmărit concomitent următoarele scopuri:  

- Perfecţionarea profesională a persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale de 

bază; 

- Formarea viziunii clare şi aptitudinilor necesare pentru lucrul cu listele electorale; 

- Furnizarea informaţiei şi a surselor de documentare necesare APL pentru sporirea calităţii 

listelor; 

- Sporirea competenţelor prin oferirea asistenţei tehnice (utilizarea Excel şi aplicaţiei de 

detectare a erorilor) în vederea identificării şi eliminării celor mai frecvente erori în procesul 

întocmirii şi actualizării listelor electorale; 

- Organizarea forumului pentru secretarii primăriilor unde aceştia să poată adresa întrebări 

referitoare la modul corect de îndeplinire a operaţiunilor legate de listele electorale. 

În cadrul instruirii au fost discutate subiecte precum: cadrul legal privind întocmirea şi 

actualizarea listelor electorale, erorile depistate în listele electorale precedente şi modalităţile de 

înlăturare/reducere a numărului erorilor, utilizarea aplicaţiei de detectare a erorilor în listele 

electorale şi au fost împărţite materiale informative necesare pentru actualizarea datelor, inclusiv 

broşura „Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la întocmirea/actualizarea listelor electorale 

de bază”.  

Pentru actualizarea anuală a listelor electorale, CEC a transmis direct primăriilor, prin act de 

transmitere-recepţionare, informaţia-extras din Registrul de Stat al Populaţiei, sistematizată pe 

unităţi administrativ-teritoriale, privind cetăţeni cu drept de vot care au domiciliu/reşedinţă în 

localitatea respectivă, inclusiv cei care au atins vîrsta de 18 ani; cetăţeni care şi-au retras/înregistrat 

domiciliul/reşedinţa; persoane decedate; cetăţeni care şi-au refăcut actele de identitate. 
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În vederea asigurării securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal, fiecare 

responsabil de liste a semnat declaraţia de confidenţialitate, care îl obligă să nu divulge informaţia 

personalizată de care a luat cunoştinţă.  

S-a preconizat că instruirea va avea ca efect:  

- Soluţionarea problemelor legate de exactitatea datelor introduse în listele electorale de bază, 

sporirea calităţii listelor; 

- Respectarea de către APL a termenului de prezentare la CEC a listelor electorale precizate; 

- Consolidarea capacităţilor şi abilităţilor, inclusiv tehnice, necesare pentru efectuarea 

procedurilor de întocmire şi actualizare a listelor electorale (cunoaşterea programului Excel 

şi a aplicaţiei de detectare a erorilor); 

- Aprofundarea interacţiunii între CEC şi APL, aprecierea eficacităţii muncii depuse la 

actualizarea listelor şi a efortului făcut pentru identificarea şi înlăturarea deficienţelor 

existente; 

- Dezvoltarea bazei de date pentru crearea Registrului de stat al alegătorilor. 

II. ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE 
 

Pentru desfăşurarea reuşită şi la termen a instruirii şi atingerea nivelului scontat în 

actualizarea listelor electorale, procesul de organizare a activităţilor a fost coordonat între 

organizatori, care au planificat 6 sesiuni teoretice şi practice de instruire cu o durată totală pe zi de 

cel mult 4 ore. 

 

 Au fost desfăşurate mai multe şedinţe ale grupului de lucru privind listele electorale, la care 

au fost discutate planul calendaristic al activităţilor de pregătire a instruirii şi programul de 

instruire a persoanelor responsabile din APL privind întocmirea şi actualizarea listelor 

electorale; distribuite responsabilităţile între reprezentanţii subdiviziunilor CEC / instituţiilor 

implicate etc. 

 Au fost analizate toate opţiunile de desfăşurare a seminarelor (în raioane şi mun. Chişinău) 

inclusiv avantajele şi dezavantajele posibile. De asemenea, au fost analizate posibilităţile 

organizării instruirii privind utilizarea aplicaţiei „Lista electorală” simultan cu instruirea 

reprezentanţilor APL privind întocmirea şi actualizarea listelor electorale în Excel. În final 

s-a decis efectuarea instruirilor în două etape:  

o ianuarie – februarie, etapa întîi, dedicată utilizării Excel în actualizarea listelor 

electorale; 

o a doua jumătate a anului 2013, etapa a doua, destinată utilizării aplicaţiei „Lista 

electorală”.   

 

Pentru etapa întîi a fost acceptată formula desfăşurării instruirii la nivel de raion, în 

incinta consiliilor raionale, cu invitarea responsabililor de actualizarea listelor electorale din 

toate primăriile din teritoriul respectiv. 

 Au fost elaborate Agenda instruirii (anexa nr. 1) şi Programul de instruire (6 sesiuni, cu 

descrierea detaliată a compartimentelor şi structurarea mesajului: componentele informativă 

şi tehnică, descrierea jocului interactiv şi a exerciţiului practic de utilizare a programului 

(utilitarului) de detectare şi verificare a erorilor în listele electorale, organizarea unui 

concurs interactiv de cunoaştere a prevederilor legale privind procesul de administrare a 

listelor electorale etc.). 

 La 24 şi 26 ianuarie 2013, au fost desfăşurate activităţile ToT (instruirea formatorilor) şi 

constituite 3 echipe de facilitatori, constituite dintr-un reprezentant al aparatului CEC, 
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CICDE şi un formator IFES (anexa nr. 2). În cadrul activităţilor de instruire a formatorilor s-

au realizat activităţi pe domeniul listelor electorale, fiind discutat şi analizat în detaliu 

scenariul instruirilor, precum şi compartimentele programului de instruire cu exersarea 

ulterioară a sesiunilor din program. 

 În baza Programului de instruire, analizei informaţiei şi sistematizării acesteia, a fost 

elaborată prezentarea în format Power Point comună pentru toţi formatorii.  

 A fost elaborat Graficul deplasărilor în raioane a formatorilor (anexa nr. 3). Pînă la 

începerea seminarelor au fost expediate scrisori informative în toate centrele raionale pentru 

a coordona ziua şi ora desfăşurării instruirii cu reprezentanţii administraţiilor raionale, dar şi 

pentru a asigura pregătirea corespunzătoare a instruirii la nivel de raion. În acest context 

trebuie menţionată contribuţia semnificativă a autorităţilor APL de nivelul al doilea în 

organizarea reuşită a seminarelor prin acordarea spaţiilor necesare, anunţarea participanţilor, 

distribuirea materialelor. Pe parcurs, a fost necesară ajustarea Graficului şi prelungirea 

deplasărilor pînă la 15 februarie curent din motive obiective (condiţiile meteo nefavorabile, 

problema resurselor umane, suprapunerea cu alte activităţi). 

 Au fost pregătite şi actualizate materialele informative necesare în cadrul instruirilor: 

broşura „Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la întocmirea/actualizarea listelor 

electorale de bază”; CD-ul individualizat cu informaţia-extras din Registrul de Stat al 

Populaţiei, „Instrucţiunea privind utilizarea programului (utilitarului) de detectare şi 

verificare a erorilor în listele electorale”, „Instrucţiunea pentru deschiderea CD-ului” (anexa 

nr. 4). Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal responsabilul de liste a 

semnat actul de transmitere-recepţionare şi declaraţia de confidenţialitate privind primirea 

CD-ului cu date confidenţiale de la ÎS ”CRIS „Registru”.  

 Toate materialele didactice necesare în procesul instruirii, inclusiv jocurile interactive, au 

fost traduse în limba rusă. 

 Pe prima pagină a site-ului CEC a fost amplasat un compartiment destinat actualizării 

listelor electorale, fiind posibilă accesarea diverselor materiale informative referitoare la 

liste. 

 A fost lansată linia verde care permitea deservirea simultană a 3 apeluri, fiind administrată 

de 4 consultanţi cu experienţă în domeniul gestionării listelor electorale. 

III. ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE 
 

3.1 Desfăşurarea seminarelor 

 
În conformitate cu Graficul instruirilor, în perioada de referinţă au fost desfăşurate 35 de 

seminare de instruire la nivel de raion, cuprinzînd toţi responsabilii de listele electorale din unităţile 

administrativ-teritoriale de nivelul întîi (din motive obiective, în raioanele Edineţ şi Dubăsari 

seminarele s-au amînat pentru data de 13 şi 15 februarie curent). Ţinînd cont de experienţa 

anterioară şi pentru a asigura o participare mai mare, seminarele de instruire au fost desfăşurate în 

prima parte a zilei. Zilnic echipe mobile constituite din cîte 2 facilitatori (din partea CEC şi IFES) 

se deplasau în 2-3 centre raionale. În total au participat 9 facilitatori. Responsabilităţile au fost 

divizate, astfel sesiunile 1, 2 (partea teoretică) şi 3 au fost realizate de către facilitatorul CEC, iar 

sesiunile 2 (jocul interactiv), 4, 5 şi 6 de către facilitatorul IFES. În cadrul instruirii facilitatorii se 

completau reciproc pentru oferirea informaţiei necesare.  

Conform datelor statistice privind participarea, au beneficiat de instruire 853 de responsabili 

de actualizarea listelor electorale din cele 898 de primării şi 5 sectoare ale municipiului Chişinău, 

inclusiv 719 femei şi 134 bărbaţi. Rata generală de participare la seminare a constituit în medie 
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94%. În 10 raioane rata de participare a înregistrat o participare de 100%: Basarabeasca, Cimişlia, 

Criuleni, Edineţ, Drochia, Ialoveni, Glodeni, Teleneşti, Rezina, Sîngerei şi Şoldăneşti. Cea mai 

scăzută prezenţă, între 80 – 89%, a fost înregistrată în 7 raioane: Anenii Noi, Cahul, Căuşeni, 

Făleşti, Hînceşti, Leova şi Taraclia. În celelalte raioane prezenţa a fost de peste 91 la sută (anexa nr. 

5).  

Ca urmare a centralizării datelor, s-a constatat că 68 de primării nu au acces la Internet. 

La orele de instruire au fost absenţi 58 de responsabili de liste, din ei au reuşit să ridice CD-

urile de la CEC 50 persoane. În continuare rămîn stocate la CEC materialele pentru 8 primării 

(anexa nr. 6). 

 
3.2 Conţinutul instruirii 

 
Conţinutul Programului de instruire s-a dovedit a fi unul complex şi integral, cu accente pe 

subiectele dificile în procesul de actualizare a listelor electorale. În cadrul instruirii, participanţilor li 

s-au prezentat cele mai frecvente erori, au fost menţionate cauzele care duc la comiterea lor, 

totodată s-a oferit şi soluţia tehnică pentru identificarea şi corectarea acestora.  

Au fost enumerate actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar lucrărilor de 

operare cu date din listele electorale, inclusiv cadrul legal privind protecţia datelor cu caracter 

personal.  

De asemenea, au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de sursele de documentare legale, 

utilizarea complexă a cărora constituie factorul determinant în obţinerea unor liste exacte, care pot 

fi transpuse cu siguranţă în Registrul de stat al alegătorilor. 

S-a accentuat necesitatea existenţei unui act normativ de desemnare a persoanei responsabile 

de întocmirea/actualizarea listei electorale (prin dispoziţia primarului sau în fişa postului), în care să 

fie menţionată şi prevederea asigurării securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi 

utilizarea acestora doar în scop expres numit. 

Sesiunea practică a fost bazată pe un joc interactiv de cunoaştere a procedurilor de 

actualizare a listelor electorale, lucrul în grupuri mici asupra unui exerciţiu şi demonstrarea 

programului (utilitarului) de detectare şi verificare a erorilor din liste, analiza unui model de listă 

electorală. 

În urma analizei rapoartelor completate de facilitatorii de la IFES (anexa nr. 7), s-a făcut un 

rezumat al opiniilor acestora cu privire la conţinutul instruirii, dinamica procesului instructiv, 

aspectele organizatorice, precum şi posibilele ajustări ale programului de instruire cu scop de 

îmbunătăţire.  

În opinia facilitatorilor programul a fost conceput cu succes, conţinutul a fost bine gîndit, 

logic, coerent. Au fost evidenţiate următoarele momente pozitive: 

- Informaţia prezentată în planurile sesiunilor a fost bine selectată, logic ordonată, punîndu-se 

accentul pe momentele cheie; 

- Îmbinarea părţii practice şi teoretice a fost reuşită;  

- Prezentarea în Power Point şi-a atins scopul, informaţia a fost perceputa atît auditiv, cît şi 

vizual, punct în care putem afirma că a fost asimilată în mare parte; 

- S-a pus accent pe tehnici interactive de lucru cu participanţii, fapt ce a exclus uniformitatea 

şi a destins participanţii; 

- Pe parcursul instruirii facilitatorii au putut face referire la anumite informaţii, iar 

participanţii să le regăsească în ghid sau în materialele din mape (paşii pentru deschiderea 

CD-lui şi utilizarea aplicaţiilor în Excel ş.a.); 

- A fost binevenită transmiterea informaţiilor din conţinutul instruirii atît pe suport de hîrtie, 

cît şi în formă electronică. 
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După cum se menţionează în rapoartele facilitatorilor, cea mai interesantă parte a instruirii a 

fost cea practică (folosirea aplicaţiilor în Excel), exerciţiile şi jocul interactiv (concursul). 

Concursul (cu motivaţie de premiu) a fost cel mai apreciat de către participanţi pentru că a creat 

situaţii de dialog. După ce un participant din grup răspundea la întrebare, el beneficia de 

posibilitatea de a-şi expune şi problemele cu care se confruntă la actualizarea listelor electorale.  

Apreciate au fost şi exerciţiile, în care participanţilor li se demonstra pas cu pas cum se 

lucrează cu aplicaţia (utilitarul) în Excel, fiind invitaţi la calculator pentru a exersa.  

Totodată, în opinia facilitatorilor, unele aspecte din conţinutul instruirii pot fi optimizate: 

- Reducerea textului din diapozitivele din prezentarea Power Point, întrucît face dificilă 

citirea şi vizualizarea (ex. sesiunea 3); 

- În cadrul sesiunilor teoretice, reducerea sau omiterea pasajelor lungi din legislaţie; 

- Jocul instructiv „Cine cunoaşte mai bine” nu s-a desfăşurat precum a fost descris în 

program, în majoritatea cazurilor s-a evitat pasul 5, unde participanţii notau răspunsul pe 

hîrtie. S-a optat pentru discuţii libere în care erau implicaţi cu toţii, iar în mare parte din 

cazuri, s-a ales un număr de 2-3 persoane pentru grupuri, şi nu de 6-7, pentru a se obţine 

implicare şi activitate maximă din partea participanţilor.  

- În raioanele în care instruirea a început la ora 11, participanţii veniţi din alte localităţi s-au 

grăbit să plece mai repede pentru a prinde transportul spre casă, alţii deveneau dezinteresaţi 

în timpul penultimei sesiuni, rămînea să exerseze la calculator doar o persoană.  

- O altă problemă ţine de atitudinea unor funcţionari publici faţă de instruire, îndeosebi faţă de 

aspectele practice, facilitatorii fiind nevoiţi să efectueze fugitiv activităţile planificate. 

 

Pe viitor, ar fi oportun ca fiecare participant să poată lucra individual la un computer pentru 

a aplica cunoştinţele căpătate la instruire. Atunci cînd facilitatorul explică doar unei persoane la 

computer cum se lucrează cu aplicaţiile, ceilalţi pot să piardă interesul faţă de instruire. Pentru a 

evita aceste situaţii, se recomandă ca formatorii să enumere întregului auditoriu paşii pe care îi 

execută persoana ce lucrează la computer. Dacă nu e posibil, se recomandă ca un formator să 

lucreze individual cu persoana de la computer, iar cel de-al doilea formator să explice celorlalţi 

participanţi ce se întîmplă pe ecran sau să discute cu participanţii despre întrebările care apar despre 

programul Excel sau celelalte aplicaţii.  

 

3.3 Aspectele logistice  

Din punct de vedere logistic, programul de instruire a necesitat un efort complex de 

coordonare între organizatori şi consiliile raionale. În mod separat trebuie subliniată receptivitatea şi 

sprijinul acordat de autorităţile APL de nivelul al doilea la organizarea seminarelor.  

În opinia facilitatorilor, instruirea a fost organizată bine. S-a asigurat deplasarea 

facilitatorilor în teritoriu, precum şi a suportului tehnic, material necesar pentru buna desfăşurare a 

acestora. De menţionat că majoritatea consiliilor raionale au pus la dispoziţie încăperi comode, 

unele avînd în dotare şi echipament necesar (ex.: Căuşeni, Rezina, Soroca, Drochia, Străşeni, 

Ungheni). Au fost oferite însă şi săli (festive sau cu scenă) care corespundeau parţial necesităţilor 

de instruire interactivă (ex.: mun. Chişinău, Ialoveni, Briceni) sau încăperi mici neprevăzute pentru 

un număr mai mare de 30 de invitaţi (Cahul).  

 

3.4 Întrebări frecvente 

Participanţii la instruire au menţionat şi problemele cu care se confruntă în procesul de 

gestionare a listelor electorale, fiind enumerate cauzele apariţiei erorilor şi deficienţelor. S-a 

identificat ca necesitate accesul direct la baza de date a ÎS ”CRIS „Registru”, dar care este 

costisitor. Utilizarea programului Excel rămîne un obstacol în realizarea obiectivului ce ţine de 
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listele electorale. Formatorii au explicat ceea ce le era neclar responsabililor,  au stăruit să clarifice 

ambiguităţile expuse de responsabilii de întocmirea/actualizarea listelor electorale.  

Cele mai frecvente întrebări adresate formatorilor au fost următoarele: 

- Cum poate fi depăşită contradicţia aparentă între obligaţia de a asigura confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal şi „necesitatea” de a afişa listele electorale pentru verificare de 

către alegători? În cazul dat, s-a atras atenţia participanţilor că în Codul electoral au 

intervenit schimbări şi nu mai este vorba despre afişarea listelor electorale, ci de a le face 

accesibile alegătorilor care doresc să-şi verifice datele personale din listă. 

- De a include sau nu, la rubrica a 5-a din formularul listei electorale, actul de identitate 

expirat/nevalabil în cazul cetăţeanului care a împlinit vîrsta de 25 sau 45 de ani, dar încă nu 

şi-a perfectat actul de identitate? 

- De a include sau nu în listele electorale persoanele care nu deţin actul de identitate? 

- Care este termenul de păstrare a CD-ului cu informaţia-extras din Registrul de Stat al 

Populaţiei şi cum se nimicesc datele? 

- Cum se procedează în cazul în care CD-ul cu informaţia-extras din Registrul de Stat al 

Populaţiei nu se deschide sau, fiind deschis, lipsesc datele? 

- De ce Nota informativă privind modificările operate în listele electorale de bază în urma 

precizării acestora după 1 ianuarie 2013 trebuie prezentată pe 22 februarie 2013? 

- În care rubrică din Nota informativă privind modificările operate în listele electorale de bază 

în urma precizării acestora după 1 ianuarie 2013 se includ persoanele care au domiciliu în 

localitate, dar excluse nejustificat din liste pe motiv că sînt plecate peste hotare? 

- Din punct de vedere tehnic, cum se identifică şi înlătură repetările în situaţia în care o 

primărie deţine 3 sau mai multe liste electorale? 

- Cînd va fi pusă în aplicare prevederea care ar permite introducerea în liste a numărului de 

identificare de stat (IDNP)? 

- Cum se va proceda în cazul indicării ambigue a domiciliului (ex.: satul Bocşa face parte din 

comuna Risipeni (raionul Făleşti), însă în actul de identitate este indicat domiciliul din 

comuna Risipeni, pe cînd persoana de fapt domiciliază în satul Bocşa şi aici există secţie de 

votare; com. Egorovca, raionul Făleşti)? 

- Care ar fi soluţia în cazul localităţilor care, după ultimele modificări teritorial-

administrative, au trecut dintr-o comună în alta sau au ieşit din componenţa unei comune şi 

au statut de autoritate publică locală (cu primărie) în cadrul aceluiaşi raion, însă cetăţenii 

acestora rămîn în continuare cu denumirea veche a domiciliului în actul de identitate (ex.: 

satul Ţiganca din raionul Cantemir iniţial era în componenţa satului Stoianovca, în prezent 

satul Ţiganca are statut de autoritate publică locală (cu primărie), pe cînd în actele de 

identitate ale unor locuitori din satul Ţiganca stă ştampila cu domiciliu vechi Stoianovca; de 

asemenea, Tartaul şi Lingura din raionul Cantemir, care în prezent sînt primării separate)? 

- Responsabilii de listele electorale s-au referit la problema asigurării corectitudinii listelor şi 

în raport cu următoarele categorii de alegători: 

a) cei plecaţi definitiv din ţară/localitate, dar fără a renunţa la cetăţenia Republicii 

Moldova (o bună parte din aceştia fiind cu act de identitate expirat), astfel 

completarea rubricii a 5-a din formularul listei electorale devine o problemă;  

b) persoanele din familii social-vulnerabile care au atins vîrsta de 18 ani, au drept 

de vot, fiind incluşi în lista electorală, dar nu deţin act de identitate, prin urmare 

completarea rubricii a 5-a din formularul listei rămîne o problemă; 

c) persoanele decedate în străinătate, dar actul de deces confirmator lipseşte/nu este 

prezentat la primărie, în acest caz ar fi necesară radierea lor din liste. 

Pentru a explica aceste situaţii, întrebările de mai sus şi răspunsurile la acestea vor fi postate 

pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, la compartimentul „Actualizarea listelor electorale”.  
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IV. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE 
4.1 Evaluarea instruirii 

 În calitatea lor de beneficiari ai instruirii responsabilii de liste electorale au apreciat diverse 

aspecte din programul de instruire: pregătirea şi organizarea seminarelor, abilităţile de prezentare, 

comunicare şi interacţiune. În opinia lor programul de instruire a fost realizat cu succes. 

Această concluzie se cuprinde în chestionarele de evaluare. Conform celor 849 de 

chestionare de evaluare, participanţii consideră că instruirea a avut un conţinut foarte bun. Analizate 

sub aspectul de gen, nu a existat nici o diferenţă între modul în care bărbaţii şi femeile au evaluat 

diferite aspecte din programul de instruire (în chestionarele traduse în lipsa rusă a lipsit întrebarea 

referitoare la gen; o parte din participanţii la instruire din mun. Chişinău şi raionul Cantemir nu au 

răspuns la această întrebare). Completarea chestionarelor de evaluare nu a fost obligatorie, 

respondenţii şi-au păstrat anonimatul.  

 

Activitatea facilitatorilor a fost evaluată cu calificativul „foarte bine”, punctajul mediu fiind 

4,1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Conţinutul instruirii a fost evaluat cu „foarte bine”, punctajul mediu este 4,1. 

 

4.1 4.1 4.1 

3.8 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Media Medie Femei Media Bărbați Media "Fără
răspuns"

Cum ați evalua activitatea facilitatorilor? 

Exelent 

Foarte bine 

Bine 

Satisfăcător 

Slab 
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Interactivitatea inclusă în Programul de instruire a fost apreciată cu calificativul „foarte 

bine”, punctajul mediu fiind de 4,0. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La întrebarea „Cît de bine a fost ales şi aranjat localul pentru instruire?”, punctajul mediu 

obţinut a fost de 3,9 (calificativul „foarte bine”). 

4.1 4.1 4.1 3.8 
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2.0

3.0

4.0

5.0

Media Medie Femei Media Bărbați Media "Fără
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Cum ați evalua conținutul instruirii? 

Foarte bine 

Bine 

Satisfăcător 

Slab 

4.0 4.0 4.0 
3.7 
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2.0

3.0

4.0
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Media Medie Femei Media Bărbați Media "Fără
răspuns"

Cît de bine a fost asigurată înteractivitatea instruirii? 

Bine 

Satisfăcător 

Slab 

Foarte bine 

Excelent 
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Majoritatea participanţilor au considerat că instruirea a fost foarte utilă, punctajul mediu 

constituie 3,7.  

 

 

4.2 Opinia participanţilor 

 
De asemenea, responsabilii de listele electorale participanţi la instruire şi-au expus opinia 

vizavi de accesibilitatea materiei de instruire şi îmbunătăţirea programului de instruire.   

Răspunsurile participanţilor la seminarele de instruire sînt următoarele. La întrebarea “Ce v-

a plăcut cel mai mult?” 261 participanţi (31%) au evidenţiat exerciţiile practice la calculator, 

utilizarea programului (utilitarului) de detectare a erorilor, iar 21 la sută (182 participanţi) au 

apreciat metoda de predare, lucrul în grupuri, inclusiv jocul interactiv, precum şi posibilitatea de a 

participa la dezbateri, de a pune întrebări. Asupra calităţii predării materialului de către facilitatori 

s-au pronunţat 19 la sută din participanţi (168 de persoane), care au apreciat pozitiv metoda de 

predare, prezentarea informaţiei şi răspunsurile clare primite la subiect. Furnizarea informaţiei-

3.7 3.7 3.7 3.6 
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Media Medie Femei Media Bărbați Media "Fără răspuns"
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Bine 

Satisfăcător 

Slab 
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extras de la ÎS ”CRIS “Registru” şi informaţia privind securitatea şi confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal a fost evaluată pozitiv de către 39 persoane (5%). Din 945 de persoane nu au dat 

nici un răspuns 165 persoane (19%).  

La întrebarea „Ce nu v-a plăcut în cadrul instruirii?” majoritatea (90 la sută) au răspuns că 

nu au obiecţii. Cinci la sută din participanţi (45 persoane) au menţionat despre necesitatea 

prelungirii programului de instruire şi a exerciţiului cu aplicaţia de detectare a erorilor. Au avut 

obiecţii faţă de sala în care s-au desfăşurat seminarele de instruire 9 persoane (1%). 

 Totodată, responsabilii de listele electorale au înaintat propuneri de îmbunătăţire a 

programului de instruire. 158 persoane consideră că lucrul ar fi fost mai eficient, dacă s-ar fi pus la 

dispoziţie cîteva computere (de dorit pentru fiecare participant), iar instruirea să se desfăşoare în 

grupuri mai mici. Alte 161 persoane au propus mărirea duratei desfăşurării instruirii şi solicită să fie 

organizate mai des seminare, instruiri interactive şi practice care ar include mai multe sesiuni de 

lucru în programul Excel. 

 De asemenea, unii participanţi au avut propuneri la graficul instruirii, considerînd că 

seminarele trebuie să fie planificate mai din timp (pentru a reuşi să prezinte listele la CEC pînă la 1 

martie) şi revăzută ora începerii seminarelor (pentru a reuşi să revină în localitate). Alţii consideră 

că instruirea poate fi îmbunătăţită şi prin organizarea pauzelor de cafea care ar apropia participanţii 

şi s-ar continua discuţiile pe tema listelor electorale. 

 Analizarea chestionarelor de evaluare confirmă aprecierea înaltă dată de responsabilii de 

actualizarea listelor electorale participanţi la seminar.  

V. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

Acţiunile planificate au fost realizate în toate raioanele Republicii Moldova şi în termenele 

stabilite. Asemenea seminare se desfăşoară pentru a doua oară.  

Prin organizarea seminarelor de instruire s-a propus promovarea calităţii listelor electorale 

care constituie preocuparea de bază a Comisiei Electorale Centrale. Calitatea se declară drept 

scopul principal, fiind întreprinşi paşi concreţi în această direcţie. Componenta surse de 

documentare a fost esenţială pentru obţinerea unor liste electorale actualizate, în acest sens fiind 

furnizate materialele informative necesare care oferă responsabililor posibilitatea de a aplica 

corectările în liste.  

Conţinutul instruirii a fost în conformitate cu tematica întocmită şi aprobată de către 

conducerea Comisiei Electorale Centrale. În calitatea lor de beneficiari ai instruirii, responsabilii de 

întocmirea/actualizarea listelor electorale au apreciat conţinutul sesiunilor programului de instruire: 

pregătirea şi organizarea seminarelor, abilităţile de prezentare, comunicare, interacţiune şi evaluare. 

Interacţiunea participant-computer a permis şi a facilitat accesul responsabilului la informaţia 

structurată.  

Competenţa responsabililor de listele electorale se exprimă prin cunoştinţe de bază, abilităţi, 

precum şi atitudini considerate necesare pentru realizarea unei activităţi eficiente şi rezultate 

scontate. 

Pentru desfăşurarea reuşită a următoarelor activităţi de instruire şi luînd în considerare 

observaţiile facilitatorilor, dar şi opiniile participanţilor, au fost elaborate următoarele recomandări: 

 

1. Continuarea etapei a doua de instruire a responsabililor de liste electorale privind aplicaţia 

,,Lista electorală”, utilizarea căreia va oferi o serie de beneficii (uşurinţa gestionării datelor, 

prevenirea erorilor, extragere date/liste, filtrarea/sortarea, siguranţa datelor ş.a.); 
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2. Elaborarea materialelor metodice privind implementarea aplicaţiei ,,Lista electorală” 

(Regulamentul cu privire la aplicaţia ,,Lista electorală”); 

3. Integrarea programului de instruire APL (etapa a 2-a) în conţinutul curriculumului 

Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral; 

4. Crearea de formatori locali (din centrele raionale) încadraţi în calitate de facilitatori în etapa 

a doua de instruire a responsabililor de liste privind utilizarea aplicaţiei „Lista electorală”; 

5. Elaborarea unei Instrucţiuni privind verificarea calităţii listelor electorale (indici de calitate, 

categorii de erori etc.); 

6. Antrenarea Cancelariei de Stat la monitorizarea procesului de actualizare a listelor 

electorale şi prezentare a informaţiei respective de către APL; 

7. Includerea în programul de studiu al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă 

Preşedintele Republicii Moldova a modulului de instruire ,,Lista electorală”; 

8. Solicitarea informaţiei privind persoanele care satisfac serviciul militar în termen şi a 

persoanelor care urmează să fie trecute în evidenţa militară; 

9. Solicitarea informaţiei privind persoanele declarate incapabile în baza hotărîrii definitive a 

instanţei de judecată; 

10. Plasarea pe site-ul CEC a răspunsurilor la întrebările frecvente cu privire la listele 

electorale; 

11. Adresarea unor scrisori de mulţumire către APL care au prezentat la CEC listele electorale 

corecte şi în termenele stabilite cu recomandarea de a fi premiate din bugetul local 

persoanele responsabile. 

 

Seminarele de instruire pentru reprezentanţii APL responsabili de întocmirea şi actualizarea 

listelor electorale au fost realizate de Comisia Electorală Centrală în colaborare cu Fundaţia 

Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES) graţie suportului financiar acordat prin 

intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).  
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Anexa nr. 1 

 
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

CENTRUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL 

FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU SISTEME ELECTORALE 

 

AGENDA 
seminarelor de instruire a reprezentanţilor APL responsabili de 

 întocmirea listelor electorale  

28 ianuarie – 12 februarie 2013 

 

Sesiunea Conţinutul sesiunii 

1. Deschidere şi introducere  

2. Procedurile de actualizare a listelor electorale – cadrul legal  

3. Securitatea datelor cu caracter personal  

4. Actualizarea şi transmiterea la CEC a listelor electorale de bază  

5. Eliminarea erorilor din listele electorale  

6. Paşii următori/finalizarea seminarului  

 Semnarea actului de predare-recepţionare şi declaraţia de confidenţialitate privind 

recepţionarea CD-urilor cu date confidenţiale de la ÎS „CRIS „Registru”. 
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Anexa nr. 2 

 
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

CENTRUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL 

FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU SISTEME ELECTORALE 

 

AGENDA 
seminarului de instruire a facilitatorilor (ToT)  

 

Sesiunea Ora Durata Conţinutul sesiunii 

1  09.15–09.25 10 minute Deschidere şi introducere 

Petru Culeac 

Pavel Cabacenco 

  

2  09.25–10.00 35 minute Conceptul instruirii şi modalitatea de desfăşurare 

Petru Culeac 

Pavel Cabacenco 

3  10.00 –12.00 120 minute Programul de instruire: pas cu pas  

Petru Culeac 

Pavel Cabacenco 

Stanislav Bondari 

Ion Pirojuc 

Victor Diaconu 

 

4  12.00–12.45  45 minute Aspectele organizatorice/crearea echipelor de 

facilitatori 

Petru Culeac 

Pavel Cabacenco 

 

5  12.45–13.00 15 minute Paşii următori/finalizarea seminarului 

Petru Culeac 

Pavel Cabacenco 
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Anexa nr. 3 
Aprob___________________ 

Preşedintele CEC, Dr. Iurie CIOCAN 

Coordonat _____________ 

Şeful Aparatului CEC, Mariana Musteaţă 

Graficul deplasărilor/instruirilor în centrele raionale  
28.01.13 29.01.13 30.01.13 31.01.13 1.02.13 4.02.13 5.02.13 6.02.13 7.02.13 8.02.13 11.02.13 12.02.13 13.02.13 15.02.13 

Anenii Noi 

ora 10.00 

Resp.  

Serghei Iaţco   

Marin Postu 

(IFES)    Petru 

Boicu              

Taraclia 

ora 11.00      

Resp. 

Corneliu 

Pasat    

Marin Postu 

(IFES)      

Petru 

Razgradschi   

Căuşeni 

 ora 10.00      

Resp. Angela 

Furtună   Marin 

Postu (IFES)          

Artemi Cătănoi                

Cimişlia 

ora 10.00      

25 

participanţi         

Corneliu 

Pasat         

Lilia Crudu  

(IFES)      

Vasile Spînu                

Basarabeasca        

ora 10.00              

Resp.  

Ion Pirojuc          

Rodica Svetlicinîi 

(IFES)         

Gheorghe Cojoc       

Cantemir  

ora 10.00    Resp. 

Angela Furtuna       

Marin Postu (IFES)         

Eleonora Starciuc                

Chişinău  

ora 10.00  

 Resp. Serghei 

Iaţco       Marin 

Postu (IFES)    

Valeriu Didencu 

Rîşcani 

 ora 11.00              

Resp.           

Ion Pirojuc        

Lilia Crudu 

(IFES)         

Rodica 

Postolachi         

Ocniţa 

 ora 11.00     

Resp. Andrei 

Constantin         

Marin Postu 

(IFES)     Maia 

Bejan       

Dubăsari 

amânat 

pentru 15 

februarie 

2013 

Bălţi 

ora 10.00      

Resp. Corneliu 

Pasat      Lilia 

Crudu (IFES)           

Maria Ghebos       

Leova 

 ora 10.00     

Resp.     Ion 

Pirojuc      

Lilia Crudu 

(IFES)      

Elena Copot            

Edineţ 

 ora 11.00      

Resp. 

Serghei Iaţco      

Marin Postu 

(IFES)       

Ion Samson       

Dubăsari 

 ora 10.  

s. Coşniţa  

Resp.  

Serghei Iaţco        

Rodica 

Svetlicinîi (IFES)     

Valeriu Berzan   

  Călăraşi 

 ora 10.00      

Resp. Andrei 

Constantin     

Rodica 

Svetlicinîi 

(IFES)      

Victoria 

Botnari      

Soroca 

 ora 10.00      

Resp.          

Serghei Iaţco     

Lilia Crudu 

(IFES)          

Spătaru Ion           

 

Edineţ, 

amânat 

pentru 15 

februarie 

2013 

Cahul 

 ora 10.00              

Resp. Petru 

Culeac     

 Lilia Crudu (IFES)        

Cornelia Prepeliţă       

Şoldăneşti 

 ora 10.00      

Resp. Corneliu 

Pasat      Rodica 

Svetlicinîi (IFES)          

Liuba Vidraşco  

 

Drochia 

 ora 11.00 

 Resp.  

Angela Furtună       

Rodica 

Svetlicinîi (IFES)     

Alexei Popa           

 

 

Donduşeni 

 ora 10.00  

Resp. 

Corneliu 

Pasat        

Marin Postu 

(IFES)       

Livia Beţivu  

Rezina 

 ora 10.00     

Resp. Angela 

Furtună       

Rodica 

Svetlicinîi 

(IFES)      

Vasile Gobjilă           

Teleneşti 

ora 10.00    

Resp. Serghei 

Iaţco          

Marin (IFES)       

Alexandru 

Rusu  

Făleşti  

ora 10.00          

Resp. Angela 

Furtună       

Marin Postu 

(IFES)       Iulia 

Babin      

Sîngerei 

 ora 10.00     

Resp. 

Corneliu 

Pasat      

Rodica 

Svetlicinîi 

(IFES)      

Gheorghe 

Ungureanu          

    

Ialoveni  

ora 10.00      

Resp.         

Angela 

Furtună    

Lilia Crudu 

(IFES)        

Nicolae 

Mereacre  

Străşeni  

ora 10.00      

Resp. Petru 

Culeac    Lilia 

Crudu (IFES)        

Nina Rusu        

                                                                                                              

Ştefan Vodă             

ora 10.00               

Resp.  

Ion Pirojuc     

Rodica 

Svetlicinîi (IFES)                 

Ion Ţurcanu       

 

Floreşti 

 ora 10.00      

Resp. Andrei 

Constantin          

Rodica 

Svetlicinîi 

(IFES)      

Nicolae 

Catruc   

Orhei  

ora 10.00       

Resp. Serghei 

Iaţco       Marin 

Postu (IFES)        

Serghei Caraman      

 

Nisporeni 

 ora 10.00    

Resp. Ion 

Pirojuc       Lilia 

Crudu (IFES)     

Viorica Botescu  

Briceni 

 ora 11.00         

Resp. Andrei 

Constantin      

Rodica 

Svetlicinîi 

(IFES)         

Sevastian 

Boico          

Criuleni 

 ora 10.00     

Resp.           

Serghei Iaţco      

Lilia Crudu 

(IFES)         

Grigore Savin       

Ungheni ora 

10.00     Resp. 

Corneliu 

Pasat      Lilia 

Crudu (IFES)          

Rodica Liţcan          

Glodeni 

 ora 11.00      

Resp. Serghei 

Iaţco       Rodica 

Svetlicinîi (IFES)       

Vasile Pelin             

Hînceşti ora 

10.00      

Resp. Angela 

Furtuna             

Marin Postu 

(IFES)          

Dorian Taşcă      

    

     

 

   UTA 

Găgăuzia      

ora 10.00        

Resp.  

Iurie Ciocan         

Ion Pirojuc         

Angela 

Furtuna       G. 

Tulba    
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Anexa nr. 4 

Lista materialelor de instruire 

MAPA și materialele FACILITATORULUI (6) 

 
MAPA FACILITATORULUI IFES (3) 

 
 LA FIECARE GRUP 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MAPA REPREZENTANŢILOR APL (conform numărului de primării) 

1 Prezentarea Power Point a programului de instruire 1  

2 Prezentarea Power Point a jocului (întrebări - răspunsuri) 1  

3 Programul de instruire actualizat (planurile de sesiuni) 1  

 Pentru fiecare raion:   

4 CD-urile pentru fiecare primărie (trebuie de încercat dacă 

funcționează la alte calculatoare) 

Conform numărului 

de primării 

DTIGLE 

5 Actul de predare-recepționare a extrasului din Registrul de 

Stat al Populației – cîte 2 ex. 

2 x nr. primării În file aparte (DMA) 

6 Declarația de confidențialitate – cîte 2 ex. 2 x nr. primării În file aparte (DMA) 

7 Lista responsabililor de listele electorale pentru raionul 

respectiv 

1 În file aparte (DMA) 

8 Formulare de evaluare pentru reprezentanții APL   Conform numărului 

de primării 

În file aparte (DMA) 

1 Prezentarea Power Point a programului de instruire 1  

2 Prezentarea Power Point a jocului (întrebări - răspunsuri) 1  

3 Programul de Instruire actualizat (planurile de sesiuni) 1  

4 Raport referitor la fiecare instruire 1 x 3 facilitatori În file aparte (DMA) 

1.  Cîte un pachețel de bomboane pentru reprezentanții APL 

(36 pachete în total) 

Cîte 1 la 3 grup. DMA 

2.  5 seturi de cartonaşe cu paşii aplicaţiei (utilitarului) de 

detectare a erorilor din listele electorale 

Cîte 5 la 3 grup. DMA 

3.  5 foi de flipchart (în total 6 pachete a cîte 30 file = 180 

file) 

Cîte 5 la 3 grup. DMA 

4.  Markere  Cîte 2 la 3 grup. DMA 
5.  Plastilină albă pentru lipirea hîrtiei  Cîte 1 la 3 grup. DMA 
6.  Laptop Cîte 2 la 3 grup. DMA 
7.  Proiector Cîte 1 la 3 grup. DMA 

1 Agenda seminarului 1 DMA 
2 Broşura ,,Ghidul autorităţii administraţiei publice locale 

la întocmirea/actualizarea listelor electorale de bază” 

1 DMA 

3 Instrucțiunea de lucru pentru programul (utilitarul) de 

verificare a listelor electorale în Excel 

1 DMA 

4 Instrucțiunea de lucru pentru aplicația „Lista electorală” 1 DMA 
5 Instrucţiunea pentru deschiderea CD-ului 1 DMA 

6 Caiet 1 DMA 
7 Pix 1 DMA 
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Anexa nr. 5 

Participarea la instruire 
  

Data 

desfăşurării 

instruirii 

Denumirea 

raionului 

Total primării 

(inclusiv 

sectoare ale 

mun. Chişinău) 

Numărul 

de 

participanţi 

la instruire 

Numărul 

de 

participanţi  

în procente 

Femei Bărbaţi Acces 

internet 

28.01.2013 Anenii Noi 26 23 88,46% 20 3 22 

28.01.2013 Ialoveni 25 25 100% 17 8 25 

29.01.2013 Călăraşi 28 26 92,86 18 8 26 

29.01.2013 Taraclia 15 12 80% 11 1 12 

29.01.2013 Străşeni 27 25 92,59% 22 3 25 

30.01.2013 Căuşeni 27 24 88,89% 21 3 24 

30.01.2013 Soroca 35 33 94,29% 29 4 30 

30.01.2013 Ştefan Vodă 23 21 91,30% 20 1 20 

31.01.2013 Cimişlia 23 23 100,00% 20 3 23 

31.01.2013 Floreşti 40 38 95,00% 33 5 32 

01.02.2013 Basarabeasca 7 7 100,00% 6 1 5 

01.02.2013 Cahul 37 33 89,00% 32 1 31 

01.02.2013 Orhei 38 35 92,00% 29 6 25 

04.02.2013 Cantemir 27 25 92,59% 20 5 25 

04.02.2013 Şoldăneşti 23 23 100,00% 21 2 22 

05.02.2013 mun. Chişinău 26 25 96,15% 15 10 25 

05.02.2013 Drochia 28 28 100,00% 21 7 28 

05.02.2013 Nisporeni 23 21 91,30% 14 7 20 

06.02.2013 Briceni 28 26 92,86% 20 6 20 

06.02.2013 Donduşeni 22 20 90,91% 17 3 16 

06.02.2013 Rîşcani 28 27 96,43% 23 4 20 

07.02.2013 Criuleni 25 25 100,00% 23 2 24 

07.02.2013 Ocniţa 21 20 95,24% 16 4 20 

07.02.2013 Rezina 25 25 100,00% 21 4 20 

08.02.2013 Teleneşti 31 31 100,00% 26 5 31 

08.02.2013 Ungheni 33 31 93,94% 27 4 29 

08.02.2013 UTA Găgăuzia 26 24 92,31% 22 2 22 

11.02.2013 mun. Bălţi 3 3 100,00% 3 0 2 

11.02.2013 Glodeni 19 19 100,00% 16 3 19 

11.02.2013 Făleşti 33 29 87,88% 25 4 28 

12.02.2013 Hînceşti 39 35 89,74% 32 3 32 

12.02.2013 Leova 25 23 89,74% 21 2 23 

12.02.2013 Sîngerei 26 26 100,00% 23 3 23 

13.02.2013 Edineţ 32 32 100,00% 26 6 26 

15.02.2013 Dubăsari 11 10 90,91% 9 1 10 

Total   905 853 94,46%  719 134 785 
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            Anexa nr. 6 

 

Lista localităţilor ai căror responsabili de listele electorale au absentat la instruire  

(sau au participat persoane neautorizate pentru DCP) 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

raionului 

(municipiului) 

 

Denumirea 

localităţii 

Motivul 

restituirii 

CD-lui la 

CEC 

Notă Data ridicării  

CD-ului de la 

CEC 

1 Bălţi 1. Elizaveta absent  31.01.13  

2 

 

 

Anenii Noi 

 

1. Anenii Noi neautorizat   05.02.13 

2. Mereni absent   07.02.13 

3. Cobusca Nouă absent absent şi în 2012 15.02.13 

4. Merenii Noi neautorizat   27.02.13 

3 Briceni 

 

1. Hlina absent   15.02.13 

2. Caracuşenii Vechi absent   07.03.13 

4 Cahul 

 

 

  

1. Brînza absent   20.02.13 

2. Zîrneşti absent   25.02.13 

3. Bucuria absent    

4. Badicul 

Moldovenesc 

absent    

5 Cantemir 1. Enichioi absent   15.02.13 

2. Coştangalia absent   28.02.13 

6 Călăraşi 1. Rădeni absent   14.02.13 

7 Căuşeni 

  

1. Tănătarii Noi absent absent şi în 2012  

2. Hagimus absent   08.02.13 

3. Grigorievca absent   27.02.13 

8 Donduşeni 1. Moşana absent absent şi în 2012 22.03.13 

2. Horodişte absent absent şi în 2012  

9 Dubăsari 1. Mărcăuți absent   18.02.13 

10 Edineț 1. Lopatnic absent   13.03.13 

11 Făleşti 1. Pînzăreni absent   13.02.13 

2. Pietrosu absent   18.02.13 

3. Năvîrneţ absent   22.02.13 

4. Hînceşti absent   15.02.13 

12 Floreşti 1. Japca absent   04.02.13 

2. Tîrgul-Vertiujeni absent   20.02.13 

13 Hînceşti 

 

1. Cărpineni absent absent şi în 2012 06.03.13 

2. Secăreni absent absent şi în 2012 14.02.13 

3. Bobeica absent   21.02.13 

4. Şipoteni absent absent şi în 2012 15.02.13 

14 Leova 1. Vozneseni absent   27.02.13 

2. Hănăsenii Noi absent   19.02.13 

15 Nisporeni 1. Bălăneşti absent absent şi în 2012 28.02.13 
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2. Ciuteşti absent absent şi în 2012 13.03.13 

3. Cioreşti absent   26.03.13 

16 Ocnița 1. Vălcineţ absent absent şi în 2012 12.02.13 

17 Orhei 

 

  

1. Vatici absent    

2. Jora De Mijloc absent   08.02.13 

3. Orhei absent    

18 Rezina 1. Mincenii De Jos neautorizat absent şi în 2012 22.02.13 

19 Rîşcani 1. Branişte absent   28.02.13 

20 Soroca 

 

  

  

1. Cosăuţi neautorizat   08.02.13 

2. Iarova absent    

3. Regina Maria absent   21.02.13 

4. Stoicani neautorizat   31.01.13 

21 Străşeni 

 

  

1. Codreanca neautorizat   07.02.13 

2. Lozova absent   13.02.13 

3. Găleşti absent   06.02.13 

22 Ştefan Vodă 1. Palanca absent    

2. Popeasca absent   27.02.13 

23 Taraclia 

 

  

1. Budăi absent   26.02.13 

2. Tvardiţa absent   26.02.13 

3. Cairaclia absent   06.03.13 

24 Ungheni 1. Buşila absent absent şi în 2012 27.02.13 

2. Buciumeni absent   19.02.13 

25 UTA Găgăuzia 1. Etulia absent absent şi în 2012 11.02.13 

2. Ceadîr-Lunga absent absent şi în 2012 27.02.13 

   Total   58  58 14 8 
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            Anexa nr. 7 

 

Raportul facilitatorului privind instruirea APL  

 

Data instruirii Raionul Numărul de 

participanţi 

Co-facilitator CEC Ore de instruire 

     

 

 

 1. În linii generale, cum credeţi că s-a desfăşurat instruirea? (încercuiţi una din variante) 

Foarte bine Bine Nu chiar bine 

 

2. Care sesiune nu s-a desfăşurat chiar atît de bine precum v-aţi fi dorit? 

3. În care sesiune participanţii au fost mai activi/mai interesaţi? 

  4. În care din elementele predate secretarii APL par a fi cel mai nesiguri /Care este pentru ei cea 

mai mare problemă?  

5. Credeţi că instruirea a fost direcţionată corect pentru acele APL-uri care nu reuşesc să 

elimine erorile din listele lor electorale?  

6. Locaţia/sala a fost aleasă bine pentru instruire? Ce îmbunătăţiri ar fi necesare? 

7. Cît de bine a fost organizată sesiunea de instruire? 

 

Foarte bine Bine Nu chiar bine 

 

 

  

 

8. Ce ar fi necesar pentru a îmbunătăţi această instruire? 

      9. Care din sesiuni ar trebui eliminată sau necesită a fi modificată aproape în totalitate? 

10. În baza acestei instruiri, ce recomandări aţi oferi CEC, dacă astfel de instruiri s-ar organiza 

şi la anul viitor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


