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Cuvînt introduCtiv

Consiliul electoral de circumscripţie reprezintă o verigă importantă în cadrul admi-
nistrării alegerilor, acesta înfăptuind legătura dintre birourile electorale ale secţiilor 
de votare şi Comisia Electorală Centrală. În acest sens, membrul consiliului electoral 
de circumscripţie ocupă o poziţie-cheie în procesul de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor. Alegerile de succes se bazează pe profesionalismul consiliului electoral de 
circumscripţie manifestat prin susţinerea birourilor electorale pentru a asigura reali-
zarea dreptului de vot al cetăţenilor în corespundere cu legea şi a efectua totalizarea 
corectă a voturilor exprimate de alegători.

Prin decretul preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentul de legislatura a XVII-
a, ales la 5 aprilie 2009, a fost dizolvat la 16 iunie 2009 şi stabilită data de 29 iulie 
2009 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament.

În alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 vor fi unele proceduri ne-
cunoscute celor care au lucrat în perioada electorală de la alegerile precedente. De 
asemenea, termenele ce ţin de procesul electoral s-au modificat. Din acest motiv, vă 
încurajăm să consultaţi prezentul Îndrumar, precum şi cel destinat birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare, ambele în redacţie nouă, şi ultimele modificări la Codul 
electoral.

Îndrumarele sînt menite să vă ajute în exercitarea obligaţiunilor dumneavoastră.

Vrem să vă aducem mulţumiri pentru dorinţa de a vă asuma acest rol important 
în desfăşurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ne dăm bine seama 
de sacrificiile pe care trebuie să le faceţi lăsînd la o parte activitatea dumneavoastră 
de bază şi asumîndu-vă această funcţie importantă. Eforturile dumneavoastră nu 
vor rămîne neobservate. Întrucît activaţi în comun cu Comisia Electorală Centrală şi 
birourile electorale ale secţiilor de votare, cu certitudine, veţi menţine cele mai înalte 
standarde de profesionalism şi imparţialitate. Pentru aceasta, vă mulţumim pentru 
contribuţia dumneavoastră în aceste alegeri.

Cu respect,

Eugeniu Ştirbu

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
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Compartimentul 1. Alegerile pArlAmentAre 
şi AdministrAreA lor

Alegerile în Republica Moldova

Articolul 38 al Constituţiei Republicii Moldova prevede că „ voinţa poporului 
constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au 
loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat”.

Comisia Electorală Centrală este organul responsabil pentru organizarea şi des-
făşurarea alegerilor în Republica Moldova. Aceasta este compusă din 9 membri cu 
drept de vot deliberativ: un membru este desemnat de Preşedintele Republicii Mol-
dova, şapte membri sînt desemnaţi de către Parlament şi un membru de către Gu-
vern.

Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale sînt stabilite la art.22, iar cele 
din perioada electorală la art. 26 al Codului electoral. Reglementările referitoare la 
alegerile parlamentare le veţi găsi la Titlul III „Alegerile parlamentare” din cod.

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare, Comisia Electorală 
Centrală:

•	 Formează circumscripţii electorale administrative, care corespund unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova.

•	 Constituie consilii electorale de circumscripţie în conformitate cu art. 27 din 
Codul electoral.

•	 Coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripţie.
•	 Distribuie mijloace financiare, buletine de vot, documente şi alte materiale 

electorale, publică listele concurenţilor electorali şi totalizează rezultatele fina-
le ale alegerilor.

•	 Examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor consiliilor şi 
birourilor electorale.

Consiliile electorale de circumscripţie se constituie la nivel raional şi municipal, 
precum şi în Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia. Atribuţiile acestora sînt 
enumerate la art. 28 al Codului electoral (Anexa1).

Pentru alegerile anticipate parlamentare din 29 iulie 2009, Comisia Electorală 
Centrală va constitui aproximativ 36 de consilii electorale de circumscripţie şi circa 
1980 de birouri electorale. Birourile electorale vor fi responsabile să asigure ca cei 
aproximativ 2 400 000 alegători înregistraţi să-şi poată exprima opţiunea în mod li-
ber şi transparent.

Principiile de bază ale administrării alegerilor

Succesul alegerilor depinde de faptul dacă acestea sînt apreciate de către par-
ticipanţii şi observatorii alegerilor ca fiind legitime. Pentru a asigura legitimitatea 
alegerilor, procesul electoral trebuie să se realizeze la toate etapele sale (etapa pre-
electorală, ziua alegerilor şi etapa post-electorală) în corespundere cu standardele 
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internaţionale, prevederile legale şi reglementările stabilite de actele normative inter-
ne.

Organele electorale îşi vor întemeia activitatea pe următoarele principii de bază:

•	 Respectarea legii
•	 Obiectivitate şi echidistanţă
•	 Transparenţă şi corectitudine în acţiuni
•	 Devotament în deservirea alegătorilor

Organele electorale vor acţiona în baza prevederilor constituţionale privind drep-
turile şi libertăţile fundamentale şi ale Codului electoral referitoare la modul de or-
ganizare şi desfăşurare a alegerilor. Alte acte legislative de care membrii consiliilor 
electorale de circumscripţie se vor conduce sînt:

•	 Legea cu privire la partidele politice
•	 Legea contenciosului administrativ
•	 Codul cu privire la contravenţiile administrative
•	 Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
•	 Legea privind administraţia publică locală



�	 Îndrumar pentru consiliile electorale de circumscripţie 

Compartimentul 2. Consiliile eleCtorAle de 
CirCumsCripţie

Componenţa consiliului electoral de circumscripţie

Consiliile electorale de circumscripţie sînt constituite din 7 – 11 membri cu drept 
de vot deliberativ. Consiliul electoral de circumscripţie nu este persoană juridică, dar 
are cont bancar, ştampilă care se aplică pe toate documentele emise de acesta. Ştam-
pila se eliberează consiliului prin act de către Comisia Electorală Centrală.

Candidaturile membrilor cu drept de vot deliberativ ai consiliilor electorale de cir-
cumscripţie sînt propuse de:

•	 judecătoria de circumscripţie (doi membri)
•	 partidele politice reprezentate în Parlament la momentul constituirii consiliu-

lui electoral de circumscripţie, proporţional mandatelor deţinute

Cel puţin trei membri cu drept de vot deliberativ ai consiliului trebuie să fie cu 
studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administrării publice.

Membrii reprezentanţi cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali sînt 
desemnaţi de partidele politice care iau parte la scrutin şi candidaţii independenţi 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Aceştia sînt confirmaţi de 
consiliu în termen de două zile de la data depunerii cererii. Membrii reprezentanţi 
cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali pot frecventa toate şedinţele 
consiliului electoral de circumscripţie, pot participa la discuţiile pe marginea tuturor 
chestiunilor incluse în ordinea de zi, dar nu participă la votare.

Prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie este convocată în termen de 
cel mult două zile după constituire. La această şedinţă, membrii cu drept de vot de-
liberativ aleg, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului. 
Pînă la alegerea preşedintelui, şedinţa este condusă de cel mai în vîrstă membru.

Preşedintele - reprezintă consiliul electoral de circumscripţie în relaţiile cu Comi-
sia Electorală Centrală, concurenţii electorali, întreprinderi, instituţii, organizaţii şi 
cu cetăţenii; organizează activitatea consiliului şi aparatului acestuia; convoacă şe-
dinţele şi le prezidează; semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale şedinţelor; este 
ordonatorul mijloacelor financiare alocate consiliului; asigură păstrarea şi returnarea 
bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială 
conform legislaţiei.

Vicepreşedintele - exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

Secretarul - organizează ţinerea lucrărilor de secretariat în consiliul electoral de 
circumscripţie; pregăteşte materialele pentru şedinţele consiliului; asigură înştiinţa-
rea membrilor consiliului despre convocarea şedinţelor; asigură întocmirea procese-
lor-verbale ale şedinţelor şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare 
subiect de pe ordinea de zi a şedinţei; semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale 
şedinţelor; informează permanent membrii despre impactul hotărîrilor adoptate de 
consiliu; exercită controlul asupra executării hotărîrilor consiliului şi a dispoziţiilor 
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preşedintelui; asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărîrilor consiliului, trans-
parenţa în activitatea acestuia.

În decursul a 3 zile de la data constituirii, consiliul electoral de circumscripţie 
aduce la cunoştinţă publică componenţa şi sediul lui, modul de contactare pentru 
relaţii.

Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii:

•	 Exercită controlul asupra executării Codului electoral şi altor legi ce conţin 
norme referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

•	 Constituie secţiile de votare în localităţi, în baza propunerilor primarilor ora-
şelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 25 de zile 
înainte de data alegerilor.

•	 Constituie birourile electorale ale secţiilor de votare şi supraveghează activi-
tatea lor, organizează instructaje pentru membrii birourilor electorale, oferă 
informaţii publicului cu privire la procedurile de votare şi importanţa votului.

•	 Distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace financiare.
•	 Examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor par-

venite de la autorităţile administraţiei publice locale, şefii de întreprinderi, in-
stituţii şi organizaţii.

•	 Exercită controlul asupra întocmirii şi verificării în termen a listelor electorale, 
colaborînd cu organele publice centrale şi locale şi cu organele teritoriale ale 
Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

•	 Asigură aprovizionarea birourilor electorale cu formulare pentru listele electo-
rale şi procesele-verbale, cu buletine de vot şi alte materiale necesare.

•	 Decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor 
consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale pe perioada ac-
tivităţii lor în componenţa acestora.

•	 Totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie în baza actelor recepţionate 
de la birourile electorale, prezintă Comisiei Electorale Centrale documentele 
respective.

•	 Examinează contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor birourilor electorale 
ale secţiilor de votare şi adoptă hotărîri executorii în privinţa acestora.

•	 Informează Comisia Electorală Centrală despre hotărîrile adoptate şi acţiunile 
sale.

Procesul de luare a deciziilor în consiliul electoral de circumscripţie

Şedinţele se convoacă de preşedintele consiliului electoral de circumscripţie. În 
cazul absenţei preşedintelui acestea se convoacă de vicepreşedinte. Şedinţa poate fi 
convocată şi la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot deliberativ. Şedin-
ţele se desfăşoară ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe săptămînă.

Deşi prezenţa membrilor consiliului electoral de circumscripţie este obligatorie, 
şedinţa se consideră deliberativă, dacă la ea participă mai mult de 1/2 din numărul 
membrilor cu drept de vot deliberativ.

Ordinea de zi a şedinţei este propusă de preşedinte sau de membrii care au solici-
tat convocarea consiliului. Membrii consiliului pot propune modificarea ordinii de zi 
ce se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor cu vot deliberativ.
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Hotărîrile se adoptă prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor cu drept de 
vot deliberativ. În caz de paritate de voturi, hotărîrea nu poate fi adoptată, iar exa-
minarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare. Membrii care nu sînt de 
acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează 
la procesul-verbal al şedinţei. Hotărîrile şi procesul-verbal al şedinţei se semnează de 
preşedinte şi secretar, chiar dacă au votat împotrivă. Excepţie face procesul-verbal 
cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie, care se semnează de 
toţi membrii cu drept de vot deliberativ ai consiliului electoral de circumscripţie.

Comunicarea cu Comisia Electorală Centrală

Consiliul electoral de circumscripţie va informa Comisia Electorală Centrală des-
pre orice problemă operaţională sau de logistică apărută.

Consiliile electorale de circumscripţie la cererea Comisiei Electorale Centrale pre-
zintă în regim de urgenţă, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, toate actele necesare (pro-
cesele-verbale ale şedinţelor, hotărîrile consiliului etc.).

Cea mai importantă etapă de comunicare cu Comisia Electorală Centrală este ziua 
alegerilor, cînd informaţia primită de la birourile electorale se transmite Comisiei 
Electorale Centrale. Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor pe cir-
cumscripţie se prezintă Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la 
închiderea secţiilor de votare.

Consiliul electoral de circumscripţie prezintă actualizări verbale către Comisia 
Electorală Centrală privind modul în care decurg alegerile pe parcursul întregii zile a 
alegerilor. La orele 9.45, 12.45, 15.45, 18.45 şi 21.45, consiliul electoral de circum-
scripţie completează un formular special conţinînd informaţii, transmise de birourile 
electorale ale secţiilor de votare, privind mersul votării (numărul de alegători incluşi 
în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat la votare). Acest for-
mular se semnează de preşedintele consiliului şi se transmite Comisiei Electorale 
Centrale prin intermediul reţelei electronice.

Sursele consiliului electoral de circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie foloseşte două resurse principale pentru rea-
lizarea activităţii sale: mijloacele financiare alocate de Comisia Electorală Centrală şi 
resursele materiale oferite de autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderi, 
instituţii, organizaţii.

Printre primele acţiuni ale consiliului electoral de circumscripţie se numără des-
chiderea contului bancar local. În contabilitatea consiliului electoral documentele 
bancare (cecurile şi dispoziţiile de plată, bonurile de casă, de încasare şi de plată) se 
semnează de preşedintele consiliului şi contabilul numit în funcţie.

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comisia Electorală Centrală, în baza 
devizului de cheltuieli aprobat, transferă mijloace financiare care i-au fost alocate din 
bugetul de stat organelor electorale. Mărimea bugetului alocat consiliilor electorale 
de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi devizele de 
cheltuieli sînt stabilite şi aprobate de către Comisia Electorală Centrală, iar conform 
prevederilor art. 28 al Codului electoral, consiliile sînt distribuitorii mijloacelor finan-
ciare aprobate în devizul de cheltuieli.
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În afară de mijloacele oferite de Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale 
de circumscripţie au nevoie de resurse materiale (localuri, automobile, linii telefonice, 
computere, fax, mese şi scaune de birou, electricitate etc.) care sînt asigurate de către 
administraţia publică locală, conform art. 22 lit. g) din Codul electoral.

Consiliile electorale de circumscripţie sînt responsabile de încheierea contractelor 
de achiziţii a articolelor de birou, de prestări servicii etc., în limita devizelor de chel-
tuieli aprobate.

Funcţionarii electorali, care au în atribuţiile lor ţinerea evidenţei financiare a con-
siliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare se 
conduc în activitatea lor de prevederile Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a 
cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată de Comisia Elec-
torală Centrală. Instrucţiunea stabileşte modul de utilizare a mijloacelor financiare, 
evidenţa contabilă şi darea de seamă a executării devizului de cheltuieli pentru peri-
oada electorală.

Conduita membrilor consiliilor electorale de circumscripţie

În linii generale, scopul organelor electorale este de a servi intereselor alegătorilor 
în exercitarea dreptului lor la vot. Membrii consiliilor electorale de circumscripţie sînt 
obligaţi:

•	 Să se conducă în activitatea lor de Constituţie, Codul electoral, de alte legi ale 
Republicii Moldova, de regulamentele, instrucţiunile şi procedurile emise de 
Comisia Electorală Centrală şi să-şi exercite atribuţiile în mod imparţial, obiec-
tiv şi echidistant din punct de vedere politic.

•	 Să asigure exercitarea nestingherită a drepturilor fundamentale ale fiecărui 
cetăţean, inclusiv a dreptului la libera exprimare a opiniei, asociere, întrunire 
şi circulaţie la toate etapele procesului electoral.

•	 Să trateze alegătorii, concurenţii electorali, observatorii, reprezentanţii mass-
mediei în mod respectuos, imparţial şi neutru din punct de vedere politic.

•	 Să nu indice prin îmbrăcăminte, simboluri sau prin acţiuni, atitudini sau alo-
cuţiuni susţinerea oricărui concurent electoral.

•	 Să dea dovadă de un comportament onest şi transparent în ceea ce priveşte 
atribuţiile şi deciziile lor, cooperînd în măsura permisă de lege cu alegătorii, 
concurenţii electorali, observatorii, reprezentanţii mass-mediei.

•	 Să nu folosească funcţia lor în beneficiul personal şi/sau în favorizarea concu-
renţilor electorali, să nu accepte cadouri, bani sau orice alte beneficii.

•	 Să protejeze confidenţialitatea oricărei informaţii cu caracter personal.
•	 Să trateze toate persoanele cu onoare şi respect, excluzînd orice discriminare 

din considerente de gen, religie, opţiune politică, vîrstă, dizabilitate şi indife-
rent de originea socială sau statutul lor personal.

•	 Să frecventeze toate sesiunile de instruire şi sa ia cunoştinţă de prevederile Co-
dului electoral şi ale actelor normative incidente în materie electorală, precum 
şi de toate procedurile corespunzătoare pînă a-şi începe activitatea în consi-
liu.

•	 Să-şi exercite obligaţiunile în mod profesionist, dînd dovadă de corectitudine, 
conştiinciozitate şi acurateţe în activitate.
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Compartimentul 3. responsAbilităţile 
din perioAdA eleCtorAlă pînă lA ziuA 

Alegerilor

Introducere

În perioada anterioară zilei alegerilor, consiliul electoral de circumscripţie îndepli-
neşte următoarele sarcini de bază:

•	 Constituie secţiile de votare şi birourile electorale în circumscripţia sa electo-
rală.

•	 Supraveghează întocmirea şi verificarea în termen a listelor electorale.
•	 Elaborează un plan pentru distribuirea mijloacelor financiare şi aprovizionarea 

birourilor electorale ale secţiilor de votare cu formulare ale listelor alegătorilor 
şi proceselor-verbale, cu buletine de vot şi alte materiale necesare.

•	 Efectuează instructajul membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare 
cu privire la responsabilităţile acestora.

•	 Analizează cererile şi acreditează observatorii electorali locali.
•	 Asigură termene şi condiţii egale concurenţilor electorali în campaniile lor elec-

torale pentru întruniri şi alte forme de comunicare între concurenţi şi alegă-
tori.

Constituirea secţiilor de votare şi birourilor electorale ale secţiilor de votare

Consiliul electoral de circumscripţie este responsabil pentru constituirea secţiilor 
de votare şi birourilor electorale ale secţiilor de votare în circumscripţia sa electorală, 
iar biroul electoral al secţiei de votare este responsabil de funcţionarea unei singure 
secţii de votare.

Codul electoral conţine prevederi generale privind numărul şi plasarea secţiilor de 
votare. Se stabileşte doar că o secţie de votare are minimum 30 de alegători şi maxi-
mum 3 000 de alegători.

Numărul de membri ai biroului electoral pentru fiecare secţie de votare depinde 
de numărul de alegători care domiciliază în raza acesteia. Consiliul electoral de cir-
cumscripţie numerotează secţiile de votare din circumscripţie şi aduce la cunoştinţă 
publică informaţia despre hotarele fiecărei secţii de votare, adresa sediului birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, adresa localului pentru votare şi modul de contac-
tare pentru relaţii. Secţiile de votare se numerotează începînd cu localitatea de reşe-
dinţă a consiliului electoral de circumscripţie, continuînd apoi cu cele din municipii, 
oraşe, sectoare, din comune şi sate, în ordine alfabetică. Delimitarea şi numerotarea 
secţiilor de votare trebuie să fie aprobate şi prezentate Comisiei Electorale Centrale 
cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor.

Birourile electorale pentru fiecare secţie se constituie de către consiliile electorale 
de circumscripţie cu cel puţin 14 zile pîna la ziua alegerilor. În decurs de o zi de la 
data constituirii birourilor electorale acestea aduc la cunoştinţă publică informaţia 
despre componenţa nominală a fiecărui birou electoral, locaţia secţiei de votare, nu-
mărul de telefon şi altă informaţie de contact.
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Consiliile electorale de circumscripţie trebuie să examineze lista candidaţilor la 
funcţia de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare conform programului 
calendaristic, adoptat de Comisia Electorală Centrală. În componenţa biroului elec-
toral nu se recomandă includerea persoanelor care sînt soţi, afini sau rude de gradul 
întîi şi doi ale candidatului la alegeri.

Supravegherea întocmirii şi verificării în termen a listei alegătorilor

Birourile electorale ale secţiilor de votare sînt direct responsabile pentru verifi-
carea listei alegătorilor, iar consiliile electorale de circumscripţie sînt responsabile 
pentru asigurarea acestei activităţi.

Listele alegătorilor se întocmesc de către primărie, în două exemplare, pentru fie-
care secţie de votare. Articolele 39 şi 40 din Codul electoral reglementează în detaliu 
procedurile privind întocmirea şi verificarea listelor electorale. Birourile electorale 
ale secţiilor de votare sînt obligate să afişeze listele alegătorilor cu cel puţin 14 zile 
înainte de ziua alegerilor şi să le corecteze dacă este necesar. Fiecare birou electoral 
al secţiei de votare informează publicul despre afişarea listelor alegătorilor şi orele în 
care biroul electoral este disponibil să răspundă la solicitările alegătorilor privind ne-
includerea sau excluderea din listă, schimbarea unor detalii, incorectitudinea unor 
date. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau 
excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre 
sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri. Contestaţiile se 
examinează în decurs de 24 de ore

Birourile electorale ale secţiilor de votare sînt responsabile să informeze consiliul 
electoral de circumscripţie despre numărul de alegători de pe lista finală, inclusiv 
numărul persoanelor adăugate pe lista alegătorilor în perioada de verificare.

Fiecare birou electoral al secţiei de votare va fi asigurat de către organul admi-
nistraţiei publice locale cu cel puţin un computer. Se recomandă ca în componenţa 
aparatului consiliului electoral de circumscripţie şi biroului electoral al secţiei de 
votare să fie o persoană cu experienţă şi cunoştinţe în tehnologiile informaţionale. 
Operatorii calculatoarelor vor fi instruiţi de către formatorii autorizaţi de Comisia 
Electorală Centrală.

Planificarea aprovizionării birourilor electorale ale secţiilor de votare cu ma-
teriale

După cum am notat în Compartimentul 2, Comisia Electorală Centrală va aloca 
fiecărui consiliu electoral de circumscripţie un buget pentru acoperirea cheltuielilor 
pentru pregătirea, desfăşurarea şi totalizarea alegerilor. Bugetul asigură mijloace atît 
pentru întreţinerea consiliului, cît şi a birourilor electorale, din care se achită salari-
ile membrilor şi aparatului consiliului şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
cheltuielile pentru transportarea buletinelor şi altor materiale către şi de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare, pentru procurarea articolelor de birou ş.a.

Preşedintele şi contabilul consiliului electoral de circumscripţie sînt responsabili 
de gestionarea mijloacelor financiare şi transferul banilor către birourile electorale 
ale secţiilor de votare.

Raportul financiar se prezintă Comisiei Electorale Centrale în termen de 30 zile 
după desfăşurarea alegerilor.
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Comisia Electorală Centrală asigură consiliile electorale de circumscripţie şi birou-
rile electorale ale secţiei de votare cu formulare ale documentelor electorale, ştampile 
electorale şi cu alte materiale.

Pachetul de formulare şi materiale care trebuie să fie distribuite de Comisia Elec-
torală Centrală fiecărui consiliu electoral de circumscripţie include:

1. Codul electoral
2. Legitimaţii ale membrilor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi
3. Legitimaţii ale membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali

– în consiliul electoral de circumscripţie:
– în biroul electoral al secţiei de votare

4. Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alege-
rilor

5. Formulare speciale pentru numărarea voturilor
6. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor al biroului electoral al 

secţiei de votare
7. Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării al consiliului electoral de 

circumscripţie
8. Rapoarte:

– ale consiliului electoral de circumscripţie
– ale biroului electoral al secţiei de votare

9. Certificate pentru drept de vot
10. Ecusoane:

– ale observatorilor acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie în bi-
rourile electorale

– ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare:
11. Bristoale
12. Buletine de vot
13. Invitaţii la votare
14. Îndrumarul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului 

electoral al secţiei de votare
15. Mape cu sigla Comisiei Electorale Centrale
16. Mape pentru îndosarierea documentelor electorale
17. Ştampile electorale

Întrunirea şi instruirea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

După constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare şi alegerea preşedin-
ţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor acestora, consiliul electoral de circumscripţie 
convoacă preşedinţii şi secretarii birourilor electorale pentru a le oferi instructajul 
necesar privind responsabilităţile lor şi pentru a-i pregăti să efectueze, la rîndul lor, 
instructajul celorlalţi membri ai birourilor.

La întrunirea respectivă sînt invitaţi, de asemenea, primarii şi secretarii consiliilor lo-
cale. Instructajul se desfăşoară cu participarea membrilor Comisiei Electorale Centrale.

Comisia Electorală Centrală a elaborat în acest scop un îndrumar şi un film video 
de instruire pentru birourile electorale ale secţiilor de votare care pot fi utilizate în 
cadrul acestor instructaje de o zi.

Instructajul include o discuţie pe marginea responsabilităţilor concrete şi exerciţii 
practice privind modul de verificare a listei electorale, organizarea şi funcţionarea sec-
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ţiei de votare în ziua alegerilor, numărarea voturilor, completarea proceselor-verbale 
şi transmiterea rezultatelor şi buletinelor consiliului electoral de circumscripţie.

La instructaje, în afară de formulare ale documentelor electorale, ştampile ale bi-
rourilor electorale, birourilor electorale ale secţiilor de votare li se vor distribui, de 
asemenea, Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului 
electoral al secţiei de votare, Îndrumarul biroului electoral ale secţiei de votare şi alte 
materiale necesare. Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare va primi 
cîte un îndrumar.

Acreditarea observatorilor electorali locali

Atît Comisia Electorală Centrală, cît şi consiliile electorale de circumscripţie sînt 
responsabile pentru acreditarea observatorilor electorali. Comisia Electorală Centra-
lă va asigura acreditarea observatorilor internaţionali şi observatorilor locali. Consi-
liile electorale de circumscripţie vor fi responsabile pentru acreditarea observatorilor 
locali conform prevederilor art. 63 din Codul electoral. Observatorii locali pot fi re-
prezentanţi ai concurenţilor electorali, instituţiilor şi organizaţiilor din tară, care au 
ca obiectiv principal de activitate, conform statului lor, apărarea drepturilor omului 
sau a valorilor democratice şi sînt consideraţi de Comisia Electorală Centrală sau, în 
cazul unor asociaţii regionale, de către consiliul electoral de circumscripţie capabile 
să exercite funсţii civice în alegeri. Observatorii acreditaţi de Comisia Electorală Cen-
trală pot monitoriza procesul electoral pe întreg teritoriul ţării şi la toate secţiile de 
votare, iar observatorii acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie - doar pe 
teritoriul circumscripţiei respective.

Fiecare concurent electoral poate avea doar un singur reprezentant cu drept de 
vot consultativ şi un singur observator în fiecare birou electoral al secţiei de votare. 
Consiliul electoral de circumscripţie va înregistra şi va elibera fiecărui observator un 
ecuson de acreditare, pe care va scrie:

•	 Prenumele şi numele observatorului
•	 Denumirea organizaţiei
•	 Denumirea circumscripţiei electorale unde poate fi desfăşurată misiunea de 

observare.
 Ecusoanele de acreditare pe care consiliile electorale de circumscripţie le eli-

berează sînt transmise de Comisia Electorală Centrală. La acreditarea observatori-
lor, consiliul electoral de circumscripţie va informa observatorii despre drepturile şi 
obligaţiile lor, stabilite la art. 63 al Codului electoral şi detaliate în Regulamentul nr. 
332/2006 al Comisiei Electorale Centrale. Procesul de acreditare a observatorilor în-
cepe o dată cu constituirea consiliului respectiv şi se termină cu patru zile înainte de 
ziua votării.

Reprezentanţii mass-mediei nu necesită nici un fel de acreditare. Ei au aceleaşi 
drepturi şi obligaţiuni ca şi observatorii acreditaţi. Responsabilităţile consiliului elec-
toral de circumscripţie vizavi de mass-media sînt discutate în Compartimentul 6.

Monitorizarea campaniei electorale

Sub aspectul monitorizării campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare consiliilor electorale de circumscripţie le revin cîteva responsabi-
lităţi privind asigurarea respectării regulilor de desfăşurare a acestora:
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Conformarea cu regulile de desfăşurare a întrunirilor şi de afişare a posterelor în 
campania electorală – Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în 
termen de 2 zile de la data înregistrării concurentului electoral, să stabilească şi să 
garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, să stabilească un minim 
de localuri pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii. Dispoziţiile respective sînt 
afişate imediat la sediul acestor autorităţi şi aduse la cunoştinţă subiecţilor interesaţi 
prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare 
disponibile. Consiliile electorale de circumscripţie monitorizează circumscripţiile lor 
în vederea asigurării respectării de către autorităţile administraţiei publice locale a 
obligaţiilor ce le revin în perioada electorală.

Nici o agitaţie electorală în ziua alegerilor şi în cea precedentă ei – Concurenţilor 
electorali li se interzice să desfăşoare orice agitaţie electorală în ziua alegerilor şi cea 
precedentă ei.

Campanie etică – Consiliile electorale de circumscripţie monitorizează campaniile 
electorale pentru a asigura desfăşurarea lor în mod etic şi fără a fi tulburată ordinea 
publică de către concurenţi.

Persoanele care nu au dreptul să desfăşoare campania electorală - membrii consi-
liului electoral de circumscripţie, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare 
etc.

Deşi majoritatea încălcărilor în campania electorală vor fi aduse la cunoştinţa con-
siliilor electorale de circumscripţie de către cetăţeni sau observatori care vor depune 
contestaţii (vezi Compartimentul 5), membrii consiliului electoral de circumscripţie 
vor aborda în mod direct în şedinţele lor orice activităţi sau comportamente interzise 
atestate de sine stătător.
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Compartimentul 4. responsAbilităţile din 
ziuA Alegerilor

Introducere

În ziua alegerilor, consiliile electorale de circumscripţie au cîteva responsabilităţi 
principale, şi anume:

•	 Asigurarea deschiderii secţiilor de votare la ora 7.00 şi începerii activităţii biro-
urilor electorale ale secţiilor de votare

•	 Monitorizarea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, inclusiv 
examinarea contestaţiilor din ziua alegerilor în circumscripţia lor electorală

•	 Recepţionarea după închiderea secţiilor de votare a materialelor de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare şi totalizarea rezultatelor votării pe circum-
scripţie

•	 Informarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele preliminare 
ale alegerilor şi pregătirea pachetelor de documente pentru a fi transmise Co-
misiei Electorale Centrale şi instanţei de judecată

Asigurarea deschiderii secţiilor de votare la ora 7.00 şi începerii activităţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare

Consiliul electoral de circumscripţie va asigura ca toate secţiile de votare să fie 
deschise în ziua alegerilor la ora 7.00, iar birourile electorale să-şi înceapă programul 
de lucru.

În ziua anterioară zilei alegerilor, consiliul electoral de circumscripţie va convoca o 
întrevedere cu toţi preşedinţii şi secretarii birourilor electorale ale secţiilor de votare 
cu scopul de a acorda ultimele instrucţiuni şi a distribui buletinele de vot şi alte do-
cumente electorale. Buletinele de vot sînt transportate de la Comisia Electorală Cen-
trală, fiind împachetate în prealabil separat pentru fiecare birou electoral al secţiei 
de votare. Preşedinţii birourilor vor semna acte de predare-recepţionare, confirmînd 
recepţionarea buletinelor de vot şi a altor documente electorale. Consiliul electoral de 
circumscripţie în comun cu preşedinţii birourilor vor verifica materialele recepţionate 
pentru a se convinge că au fost primite toate formularele de documente şi numărul 
necesar al acestora, în vederea exercitării în mod corespunzător a responsabilităţilor 
din ziua alegerilor.

În ziua alegerilor pînă a începe votarea, birourile electorale ale secţiilor de votare 
întocmesc un proces-verbal privind pregătirea pentru votare a secţiei de votare, în 
care consemnează că secţia este utilată cu toate cele necesare, faptul existenţei lis-
telor electorale în care sînt înscrişi alegătorii domiciliaţi în raza acesteia, a tuturor 
documentelor şi ştampilelor electorale pentru ca votarea să decurgă în mod normal. 
Acest proces-verbal se introduce în urna de vot, după care preşedintele biroului de-
clară votarea deschisă.

Monitorizarea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Consiliul electoral de circumscripţie are două responsabilităţi legate de monito-
rizarea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Prima responsabilitate 
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constă în asigurarea exercitării obligaţiunilor de către birourile electorale în confor-
mitate cu prevederile Codului electoral şi ale regulamentelor incidente în materie 
electorală, adoptate de către Comisia Electorală Centrală. A doua responsabilitate se 
referă la soluţionarea oricăror probleme care ar putea apărea şi examinarea tuturor 
contestaţiilor prezentate consiliului privind activitatea birourilor electorale ale secţi-
ilor de votare.

Conform prevederilor Instrucţiunii privind procesul de transmitere şi colectare a 
informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi loca-
le generale, în ziua alegerilor, birourile electorale ale secţiilor de votare transmit con-
siliilor electorale de circumscripţie, prin intermediul reţelei telefonice, la orele 9.30, 
12.30, 15.30, 18.30 şi 21.30, informaţii privind desfăşurarea votării, inclusiv privind 
numărul alegătorilor incluşi în listele suplimentare şi numărul alegătorilor 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 comunicarea cu birourile 
electorale ale secţiilor de votare în ziua alegerilor, de aceea la sediul consiliului elec-
toral de circumscripţie trebuie să fie instalate linii telefonice suplimentare pentru a 
face faţă apelurilor parvenite de la birourile electorale ale secţiilor de votare.

Exact aşa cum birourile electorale ale secţiilor de votare informează consiliile elec-
torale de circumscripţie pe tot parcursul zilei alegerilor, la fel şi consiliile electorale 
de circumscripţie informează Comisia Electorală Centrală pe parcursul întregii zile 
despre modul în care derulează alegerile în circumscripţia lor electorală. Astfel, în 
conformitate cu prevederile Instrucţiunii sus-menţionate, în ziua alegerilor, la ora 
7.30, consiliile electorale de circumscripţie transmit Comisiei Electorale Centrale in-
formaţia privind deschiderea secţiilor de votare, iar la orele 9.45, 12.45, 15.45, 18.45 
şi 21.45 – informaţiile privind modul în care derulează alegerile, inclusiv privind 
numărul alegătorilor incluşi în listele suplimentare şi numărul alegătorilor care au 
participat la votare. După ce recepţionează informaţiile de la birourile electorale ale 
secţiilor de votare, consiliile electorale de circumscripţie completează un formular 
special în care reflectă această informaţie. Formularul este semnat de preşedintele 
consiliului electoral de circumscripţie, iar varianta electronică a acestuia se expedia-
ză Comisiei Electorale Centrale prin intermediul reţelei electronice.

Nici o zi a alegerilor nu decurge exact aşa cum este planificată. Nu arareori apar 
situaţii imprevizibile, de aceea consiliile electorale de circumscripţie trebuie să fie 
pregătite să reacţioneze prompt la orice problemă sau situaţie de acest gen. Acţiunile 
consiliului electoral de circumscripţie se vor baza întotdeauna pe prevederile Codului 
electoral şi ale regulamentelor incidente în materie electorală, care vor fi aplicate cu 
discernămînt, ţinîndu-se cont de circumstanţele situaţiei concrete. În aceste cazuri, 
consiliile electorale de circumscripţie pot solicita oricînd sfatul şi instrucţiunile Co-
misiei Electorale Centrale. Consiliile electorale de circumscripţie vor nota în raportul 
cu privire la ziua alegerilor despre hotărîrile lor pe marginea oricăror acţiuni între-
prinse.

Recepţionarea după închiderea secţiilor de votare a materialelor de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare şi totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie

Una dintre cele mai importante responsabilităţi din ziua alegerilor ale consiliului 
electoral de circumscripţie este colectarea documentelor electorale (lista alegătorilor, 
buletinele de vot şi formularele completate etc.) de la birourile electorale ale secţiilor 
de votare şi totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţia respectivă.
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Preşedintele şi cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare vor 
aduce buletinele de vot şi formularele completate cu rezultatele numărării voturilor 
la consiliul electoral de circumscripţie cît mai curînd posibil după închiderea secţiei 
de votare. Ei trebuie să fie escortaţi de poliţie. Atunci cînd biroul electoral al secţiei 
de votare va aduce materialele, consiliul electoral de circumscripţie va examina for-
mularele pentru a se asigura că au fost completate corect şi semnate în conformitate 
cu regulile stabilite.

Membrii consiliul electoral de circumscripţie împreună cu membrii biroului elec-
toral al secţiei de votare, care au predat documentele, îndeplinesc următoarele ope-
raţii:

•	 verifică dacă rezultatele calculelor înscrise în procesul-verbal corespund for-
mulelor

•	 controlează ca numărul buletinelor înscrise în rubrici să corespundă cu numă-
rul buletinelor primite de birou

•	 verifică prezenţa semnăturilor tuturor membrilor biroului pe procesul-verbal 
privind rezultatele votării

•	 analizează materialele privind cererile şi contestaţiile depuse şi examinate

Dacă procesele-verbale au fost întocmite corect, adresaţi mulţumiri birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare pentru lucrul lor şi întroduceţi datele în calculator în 
programul electronic respectiv.

După ce toate rezultatele primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare 
sînt verificate şi întroduse în program, consiliul electoral de circumscripţie comple-
tează formularul procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor votării pe cir-
cumscripţia respectivă pentru a prezenta rezultatele oficiale Comisiei Electorale Cen-
trale. Este important să se verifice încă o dată calculele de către consiliile electorale 
de circumscripţie, pentru a se asigura de corectitudinea acestora. Este, de asemenea, 
important ca înscrierile pe formular să fie lizibile şi înţelese cu uşurinţă.

Transmiterea rezultatelor preliminare şi oficiale Comisiei Electorale Centrale

Consiliul electoral de circumscripţie are la dispoziţie pînă la 48 de ore din momen-
tul închiderii secţiilor de votare pentru a transmite rezultatele oficiale către Comisia 
Electorală Centrală. Rezultatele preliminare urmează să fie transmise în mod regulat 
pe parcursul nopţii după închiderea secţiilor de votare.

Rezultatele preliminare

Consiliul electoral de circumscripţie va prezenta rezultatele preliminare neoficiale 
Comisiei Electorale Centrale. Aceasta presupune utilizarea computerelor şi reţelei 
World-Wide Web pentru a transmite rezultatele de la fiecare consiliu electoral de cir-
cumscripţie direct la Comisia Electorală Centrală în Chişinău. Această informaţie va 
fi inclusă într-un computer, verificată de preşedintele consiliului electoral de circum-
scripţie, iar mai apoi transmisă Comisiei Electorale Centrale.

Fiecare consiliu electoral de circumscripţie va trebui să instaleze în computer un 
sistem pentru introducerea datelor şi verificarea acestora. De îndată ce rezultatele 
vor sosi la consiliul electoral de circumscripţie şi vor fi calculate în modul arătat mai 
sus, datele vor fi introduse în computer de către operatorul autorizat de Comisia 
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Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală va acorda instruire specială pentru 
această funcţie.

Consiliul electoral de circumscripţie determină numărul de alegători care au par-
ticipat la alegeri în întreaga circumscripţie. Dacă numărul de alegători care au par-
ticipat la votare este mai mic decît e necesar pentru a declara alegerile valabile în 
circumscripţia respectivă (în alegerile parlamentare – 1/3 din numărul de persoane 
înscrise în listele electorale), consiliul electoral de circumscripţie va informa imediat 
Comisia Electorală Centrală despre acest fapt.

Rezultatele oficiale

Responsabilitatea majoră a consiliului electoral de circumscripţie după ziua ale-
gerilor este să transmită buletinele de vot şi să ofere totalurile oficiale ale numărării 
voturilor pe circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie completează formu-
larul procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie, 
care stabileşte:

•	 Numărul de alegători incluşi în listele electorale
•	 Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare
•	 Numărul de alegători care au primit buletine de vot
•	 Numărul de alegători care au participat la votare
•	 Diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul 

alegătorilor care au participat la votare
•	 Numărul de buletine de vot declarate nevalabile
•	 Numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral
•	 Numărul total de voturi valabil exprimate
•	 Numărul de buletine de vot primite de consiliul electoral de circumscripţie
•	 Numărul de buletine de vot neutilizate şi anulate

Procesul-verbal este semnat de toţi membrii consiliului. Membrii consiliului elec-
toral de circumscripţie pot scrie orice comentarii despre totalizarea rezultatelor în 
procesul-verbal. Copiile procesului-verbal cu privire la rezultatele alegerilor pe cir-
cumscripţie sînt înmînate reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, 
la cererea acestora.

Consiliul electoral de circumscripţie va prezenta procesul-verbal cu privire la tota-
lizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţia respectivă Comisiei Electorale Centra-
le în decurs de 48 de ore după închiderea secţiilor de votare. O dată cu prezentarea 
procesului-verbal Comisiei Electorale Centrale, consiliul electoral de circumscripţie 
va afişa, la intrarea în sediul său, o informaţie detaliată referitoare la rezultatele ale-
gerilor pe circumscripţie.

Transmiterea documentelor de către consiliul electoral de circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie predă instanţei de judecată în a cărei rază se 
află acesta următoarele documente electorale:

1. Buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte.
2. Buletinele nevalabile, neutilizate şi anulate acumulate de la toate birourile 

electorale ale secţiilor de votare.
3. Listele electorale (de bază şi suplimentare) cu certificatele pentru drept de vot 

ale alegătorilor care au participat la votare.
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Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău predă buletinele respective 
şi listele electorale (de bază şi suplimentare) cu certificatele pentru drept de vot ale ale-
gătorilor care au participat la votare judecătoriei sectorului Centru, iar Consiliul electo-
ral al circumscripţiei UTA Găgăuzia – judecătoriei UTA Găgăuzia (mun. Comrat).

Consiliul electoral de circumscripţie întocmeşte, acumulează de la birourile electorale 
ale secţiilor de votare şi transmite Comisiei Electorale Centrale următoarele documente 
şi materiale electorale:

Mapa nr. 1. cu

a) procesul-verbal de totalizare a rezultatelor votării pe circumscripţie, întocmit 
de consiliul electoral de circumscripţie

b) procesele-verbale de numărare a voturilor ale birourilor electorale – cîte un 
exemplar de la fiecare birou

c) formularele speciale de numărare a voturilor – cîte un exemplar de la fiecare 
birou

Mapa nr. 2 cu

a) raportul consiliului electoral de circumscripţie
b) rapoartele birourilor electorale ale secţiilor de votare – cîte un exemplar de la 

fiecare birou

Mapa nr. 3 cu hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie adoptate pe parcur-
sul activităţii sale

Mapa nr. 4 cu procesele-verbale ale şedinţelor consiliului electoral de circumscrip-
ţie întocmite pe parcursul activităţii sale şi documentele anexate la ele (dispoziţiile 
primarilor, demersurile partidelor, cereri)

Mapa nr. 5 cu cererile şi contestaţiile examinate de către consiliul electoral de cir-
cumscripţie, precum şi hotărîrile privind examinarea acestora, registrul de evidenţă 
a contestaţiilor depuse

Mapa nr. 6 cu hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de votare adoptate pe 
parcursul activităţii sale

Mapa nr. 7 cu procesele-verbale ale şedinţelor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare întocmite pe parcursul activităţii sale şi documentele anexate la ele (demersu-
rile partidelor, cereri)

Mapa nr. 8 cu formularele speciale conform Instrucţiunii privind procesul de trans-
mitere şi colectare a informaţiei electorale

Mapele cu registrele, actele, informaţia întocmite de fiecare biroul electoral al sec-
ţiei de votare

a) registrul eliberării copiilor autentificate ale procesului-verbal cu privire la re-
zultatele numărării voturilor;

b) registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării;
c) actul de transmitere a certificatelor pentru drept de vot la alegerile Parlamen-

tului Republicii Moldova;
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d) cererile de eliberare a certificatelor pentru drept de vot;
e) registrul certificatelor pentru drept de vot eliberate la alegerile Parlamentului 

Republicii Moldova de către biroul electoral al secţiei de votare;
f) informaţia biroului electoral al secţiei de votare cu privire la alegătorii care au 

votat în baza certificatului pentru drept de vot;
g) actul de anulare a certificatelor pentru drept de vot neutilizate la alegerile Par-

lamentului Republicii Moldova;
h) Actul de transmitere a listei electorale la alegerile Parlamentului Republicii 

Moldova;
i) Inventarul generalizator al documentelor electorale predate de către biroul 

electoral al secţiei de votare;
j) Inventarul documentelor electorale din sac (cutie);
k) Inventarul documentelor electorale din dosar (mapă).

Ştampilele electorale şi tuşierele primite de la fiecare birou electoral al secţiei de 
votare, precum şi punga cu cele de rezervă.

Raportul privind gestionarea mijloacelor financiare.
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Compartimentul 5. ContestAţiile şi 
exAminAreA ContestAţiilor

Introducere

Examinarea contestaţiilor este una dintre principalele responsabilităţi ale persoa-
nelor în atribuţiile cărora intră administrarea alegerilor. În conformitate cu art.28 lit. 
l) din Codul electoral al Republicii Moldova, consiliile electorale de circumscripţie sînt 
responsabile pentru examinarea contestaţiilor privind hotărîrile sau acţiunile/inac-
ţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare. Contestaţiile pot fi, de asemenea, 
prezentate direct consiliilor electorale de circumscripţie de concurenţi electorali, ob-
servatori şi alte persoane.

Contestaţia electorală este o cerere de anulare sau revizuire a unui act, a unei 
hotărîri sau acţiuni, o petiţie în formă scrisă care reclamă o încălcare a Codului elec-
toral al Republicii Moldova sau a regulamentelor Comisiei Electorale Centrale (textele 
regulamentelor sînt expuse integral în Ghidul membrului consiliului electoral de cir-
cumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare).

Orice persoană poate depune o contestaţie electorală. Persoana poate fi alegător, 
concurent electoral, reprezentant al concurentului electoral, persoană responsabilă 
de alegeri, observator sau conducător al partidului. Consiliul electoral de circum-
scripţie, la rîndul său, poate să se autosesizeze în cazul încălcării procesului electo-
ral, chiar dacă nimeni nu a depus vreo cerere sau contestaţie formală.

Tipurile contestaţiilor

Contestaţiile pot reclama:

1) acţiunile, inacţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, consiliilor şi 
birourilor electorale;

2) acţiunile, inacţiunile concurenţilor electorali.

Depunerea contestaţiilor

Contestaţiile se depun în decurs de 3 zile din momentul încălcării pretinse.

Contestaţiile trebuie să conţină:

•	 Datele de identitate ale persoanei care depune contestaţia (reclamantul);
•	 Descrierea motivelor pentru care a fost depusă contestaţia, inclusiv ce s-a înt-

împlat, cînd şi unde s-a întîmplat, cine a comis încălcarea şi în care circum-
stanţe;

•	 Orice dovezi de confirmare, cum ar fi poze, dosare audio/video, afirmaţiile mar-
torilor.

•	 Semnătura şi data depunerii contestaţiei.

Formularul contestaţiei este prezentat în Anexa 2 a Îndrumarului de faţă.
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Examinarea contestaţiilor electorale

Orice contestaţie parcurge opt etape de bază:

Etapa 1-a: Recepţionarea contestaţiei

La recepţionarea contestaţiei, consiliul electoral de circumscripţie o înregistrează 
în mod obligatoriu în registrul de evidenţă a corespondenţei, o analizează şi include 
în ordinea de zi a următoarei sale şedinţe. De regulă, contestaţia se examinează în 
termen de trei zile din momentul recepţionării acesteia. Dacă este recepţionată în 
ziua alegerilor, consiliul electoral de circumscripţie se întruneşte pentru a o examina 
imediat.

Etapa a 2-a: Examinarea contestaţiei

După recepţionarea contestaţiei, aceasta este examinată pentru a determina dacă 
faptele expuse constituie o încălcare a normelor legale. Fiecare membru al consiliului 
electoral de circumscripţie trebuie să cunoască prevederile Codului electoral, ca să poa-
tă determina tipul încălcării electorale ce urmează a fi examinată. Dacă faptele expuse 
în contestaţie nu reprezintă o încălcare electorală, aceasta este respinsă sau, dacă pre-
tinsa încălcare cade sub incidenţa altor acte legislative şi nu intră în competenţa de exa-
minare a organelor electorale, ea este transmisă organelor competente în cel mai scurt 
timp. În ultimul caz, consiliul electoral de circumscripţie va solicita organului compe-
tent informarea asupra deciziei adoptate în urma examinării contestaţiei respective.

Etapa a 3-a: Determinarea existenţei unei încălcări electorale

În urma examinării contestaţiei depuse, organul electoral poate lua o decizie prin 
care aceasta este admisă integral sau parţial, iar dacă contestaţia este lipsită de te-
mei, consiliul electoral de circumscripţie o poate respinge, adoptînd în acest sens o 
hotărîre corespunzătoare.

Etapa a 4-a: Înştiinţarea persoanei ale cărei acţiuni sau inacţiuni se contestă

Odată ce s-a determinat că motivele expuse în contestaţie sînt întemeiate, consi-
liul electoral de circumscripţie trebuie să înştiinţeze persoana ale cărei acţiuni sau 
inacţiuni se contestă (reclamatul) că în adresa acesteia a fost depusă o contestaţie. 
Aceasta oferă reclamatului oportunitatea de a prezenta versiunea proprie a faptelor 
imputate. Reclamatul are la dispoziţie trei zile pentru a oferi un răspuns în scris la 
contestaţie, cu anexarea dovezilor corespunzătoare.

Etapa a 5-a: Investigarea contestaţiei

Investigaţiile asigură consiliului electoral de circumscripţie informaţie suplimenta-
ră pentru a determina faptele contestaţiei. Unele contestaţii pot apărea din neînţele-
geri şi pot fi corectate doar prin examinarea problemei. Alte contestaţii pot presupune 
erori administrative care pot fi corectate cu uşurinţă doar discutînd chestiunea cu 
o persoană responsabilă de alegeri. Sînt contestaţii care presupun efectuarea inves-
tigaţiilor prin colectarea informaţiei expuse în contestaţie. În unele cazuri, consiliul 
electoral de circumscripţie poate să solicite asistenţa Comisiei Electorale Centrale. 
Consiliul electoral de circumscripţie poate desfăşura o audienţă pentru a solicita ca 
reclamantul, reclamatul şi alte persoane să se prezinte în persoană şi să expună ver-
siunile lor vizavi de cele semnalate în contestaţie.
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Etapa a 6-a: Analiza răspunsului reclamatului şi datelor investigative

Consiliul electoral de circumscripţie analizează datele colectate, inclusiv declara-
ţiile iniţiale, răspunsul reclamatului şi rezultatele investigaţiei. Membrii consiliului 
electoral de circumscripţie trebuie să dea dovadă de bun-simţ cînd vor examina toate 
datele. Are sens contestaţia? A fost sinceră persoana care a depus contestaţia? Ce 
are de cîştigat persoana care a depus contestaţia de pe urma acesteia? A răspuns 
reclamatul la contestaţie? A fost răspunsul reclamatului credibil? Este disponibilă 
informaţia martorului ocular al evenimentului în cauză? Este credibil ceea ce marto-
rul a văzut? Ce informaţie poate fi confirmată?

Etapa a 7-a: Adoptarea hotărîrii

Toate datele fiind analizate, consiliul adoptă o hotărîre. Consiliul electoral de cir-
cumscripţie poate decide să admită integral sau parţial contestaţia ori să o respingă. 
Consiliul electoral de circumscripţie trebuie să admită contestaţia, dacă consideră că 
există dovezi „clare şi convingătoare” care indică că încălcarea a avut loc.

Hotărîrile referitoare la orice contestaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
cu drept de vot deliberativ ai consiliului electoral de circumscripţie şi se semnează de 
preşedinte şi secretar. Membrii consiliului electoral de circumscripţie care nu sînt de 
acord cu hotărîrea adoptată au dreptul să prezinte în scris opinia separată care se 
anexează la procesul-verbal al şedinţei.

Etapa a 8-a: Recomandarea sancţiunii

Dacă consiliul electoral de circumscripţie hotărăşte să admită contestaţia, 
atunci acesta trebuie să decidă ce sancţiune să recomande. Articolul 69 al Co-
dului electoral prevede sancţiunile pentru încălcările electorale pe care Comisia 
Electorală Centrală le poate aplica. Toate hotărîrile se aduc la cunoştinţă imediat 
Comisiei Electorale Centrale, remiţînd copiile acestora reclamantului şi reclama-
tului.

Prezentarea raportului

Informaţia privind numărul contestaţiilor parvenite la consiliu, autorii (reclaman-
ţii) şi conţinutul acestora, numărul de contestaţii recunoscute ca întemeiate şi celor 
respinse este inclusă în raportul consiliului electoral de circumscripţie care se trans-
mite Comisiei Electorale Centrale. Toate contestaţiile şi opiniile separate se anexează 
la raport. Raportul conţine următoarele:

•	 Numărul de contestaţii recepţionate
•	 Descrierea succintă a contestaţiilor (cine, ce, cînd)
•	 Data şedinţelor consiliului electoral de circumscripţie la care contestaţiile au 

fost examinate
•	 Numărul hotărîrilor adoptate şi caracterul acestor hotărîri

Analiza iniţială a contestaţiilor

Toţi membrii consiliului electoral de circumscripţie sînt obligaţi să citească şi să 
analizeze fiecare contestaţie. După aceasta, membrii consiliului electoral de circum-
scripţie pot hotărî următoarele:
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•	 Contestaţia este nefondată şi trebuie respinsă.

Consiliul electoral de circumscripţie poate hotărî că faptele descrise nu constituie 
o încălcare electorală şi contestaţia trebuie să fie respinsă.

•	 Faptele expuse în contestaţie nu reprezintă o încălcare electorală şi examinarea 
contestaţiei ţine de competenţa altor organe.

Consiliile electorale de circumscripţie pot recepţiona contestaţii care semnalează 
încălcări calificate drept penale, şi nu electorale. Aceste contestaţii nu pot fi examina-
te în cadrul jurisdicţiei consiliilor electorale de circumscripţie sau Comisiei Electorale 
Centrale. Ele se transmit prin Comisia Electorală Centrală organelor competente.

•	 Contestaţia necesită informaţie suplimentară.

Dacă membrii consiliului electoral de circumscripţie decid să desfăşoare o audi-
enţă cu oricare dintre părţi sau cu oricare martor, secretarul consiliului electoral de 
circumscripţie trebuie să depună toate eforturile pentru a informa persoanele impli-
cate şi convoca şedinţa consiliului electoral de circumscripţie în vederea desfăşurării 
audierii.

Adoptarea hotărîrii

După ce sînt adunate suficiente dovezi şi argumente, membrii consiliului electoral 
de circumscripţie pot emite hotărîrea lor.

Membrii consiliului electoral de circumscripţie vor adopta o hotărîre prin care se va 
constata încălcarea electorală doar în cazul în care au fost adunate dovezi “clare şi con-
vingătoare”. Sintagma “clare şi convingătoare” înseamnă că membrii sînt convinşi de 
faptul că a avut loc o încălcare. Dacă există dubii, contestaţia urmează să fie respinsă.

La examinarea unei contestaţii şi adoptarea hotărîrii, membrii trebuie să demon-
streze bun-simţ, să-şi folosească experienţa în comunitate, să ţină seama de dovezile 
credibile, declaraţiile martorilor, dacă acestea sînt disponibile, precum şi de declara-
ţiile reclamantului şi ale reclamatului.

În cazul în care există dovezi suficiente a faptului că a fost comisă o încălcare elec-
torală, contestaţia va fi admisă, oferind recomandări pentru acţiuni de remediere sau 
sancţiuni.

Acţiuni de remediere şi sancţiuni

Articolul 69 al Codului electoral defineşte sancţiunile pe care Comisia Electorală 
Centrală le poate aplica.

În cazul în care contestaţia este admisă, hotărîrea consiliului electoral de circum-
scripţie trebuie să descrie încălcarea electorală concretă care a fost stabilită. Este, de 
asemenea, important de reţinut că la aplicarea unei sancţiuni se ţine cont de gravi-
tatea încălcării electorale. O acţiune de remediere sau preîntîmpinare va fi adecvată 
pentru majoritatea încălcărilor, iar sancţiunea de anulare a înregistrării unui con-
curent se va aplica pentru încălcări frecvente ori grave. De menţionat că sancţiunea 
sub forma avertismentului se aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, iar 
anularea înregistrării prin hotărîre judecătorească definitivă.
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Aducerea la cunoştinţă a hotărîrilor

Consiliul electoral de circumscripţie va aduce la cunoştinţa Comisiei Electorale 
Centrale hotărîrile adoptate. Secretarul consiliului electoral de circumscripţie este 
responsabil de toată corespondenţa cu Comisia Electorală Centrală.

Reclamantul sau reclamatul care nu este de acord cu hotărîrea consiliului electo-
ral de circumscripţie are dreptul să o conteste la Comisia Electorală Centrală, dacă şi 
după rezolvarea cazului de către aceasta, soluţia nu este acceptată de părţile impli-
cate, ele pot ataca hotărîrea Comisiei Electorale Centrale în instanţa de judecată.

În cazul în care o contestaţie este depusă mai întîi la Comisia Electorală Centrală 
sau dacă Comisia Electorală Centrală hotărăşte să examineze o chestiune particulară 
la iniţiativa sa, ea poate transmite cazul consiliului electoral de circumscripţie cores-
punzător spre examinare preliminară la nivel local.

Ce trebuie şi ce nu trebuie de făcut în procesul de examinare a contestaţiilor

Ce trebuie de făcut

•	 Fiţi imparţial. Birourile electorale ale secţiilor de votare trebuie să trateze fiecare 
contestaţie în acelaşi mod. Nu contează de la cine a parvenit contestaţia. Con-
testaţia fiecărei persoane merită aceeaşi atenţie şi respect. Nu trebuie să existe 
nici un tratament preferenţial faţă de nici o persoană sau grup de persoane.

•	 Analizaţi fiecare contestaţie fără întîrzieri inutile şi încercaţi să soluţionaţi toa-
te contestaţiile în limitele prevederilor legale, prin intermediul consensului, 
acordului şi respectului faţă de persoanele implicate.

•	 Solicitaţi sfatul Comisiei Electorale Centrale. Solicitarea sfatului şi susţinerii 
trebuie considerată mai degrabă drept punct forte decît o slăbiciune. Comisia 
Electorală Centrală doreşte să ajute.

Ce nu trebuie de făcut

•	 Nu examinaţi contestaţiile dacă nu ţin de competenţa dumneavoastră. Atribu-
ţiile dumneavoastră sînt definite clar în Codul electoral. Trebuie să examinaţi 
contestaţiile doar în modul definit de Codul electoral şi regulamentele Comisiei 
Electorale Centrale. Dacă nu sînteţi sigur, contactaţi Comisia Electorală Cen-
trală pentru a solicita asistenţă.

•	 Nu acţionaţi în baza informaţiei sau documentelor despre care cunoaşteţi că 
sînt false sau nefondate.

•	 Nu acceptaţi cadouri, bani sau alte forme de plată de la persoane care încearcă 
să obţină un avantaj în procesul electoral. Acestea includ concurenţii electo-
rali, persoanele de conducere ale partidului, liderii politici actuali sau alte per-
soane care încearcă să obţină influenţa dumneavoastră în procesul electoral.

•	 Nu abuzaţi de împuternicirile încredinţate dumneavoastră de către Comisia 

Electorală Centrală. Succesul consiliului electoral de circumscripţie în procesul 
de examinare a contestaţiilor va depinde în mare măsură de modul în care veţi folosi 
împuternicirile încredinţate dumneavoastră de către Comisia Electorală Centrală.

•	 Nu uitaţi motivul pentru care Comisia Electorală Centrală a încredinţat un 
anumit grad de autoritate consiliilor electorale de circumscripţie. Scopul este 
de a asigura soluţionarea rapidă şi imparţială a contestaţiilor de comportament 
incorect din partea partidelor politice şi candidaţilor independenţi, precum şi 
din partea altor persoane şi organizaţii în procesul electoral.
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Compartimentul 6. Consiliile eleCtorAle de 
CirCumsCripţie şi mAss-mediA

Introducere

Toate organizaţiile media, ziarele, agenţiile de televiziune şi radio joacă un rol im-
portant în fiecare alegeri. Misiunea acestora este de a informa publicul despre ches-
tiunile principale ale campaniei şi de a prezenta în mod obiectiv concurenţii şi plat-
formele lor electorale.

În alegerile parlamentare, majoritatea responsabilităţilor pentru monitorizarea şi 
reglementarea mass-mediei va cădea pe umerii Comisiei Electorale Centrale. Consi-
liile electorale de circumscripţie vor fi responsabile pentru acţiunile de monitorizare 
a mediei locale.

Ce poate şi ce nu poate face mass-media

După cum am menţionat în Compartimentul 3, reprezentanţii mass-mediei se bu-
cură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

Regulamentul cu privire la statutul şi acreditarea observatorilor acordă anumite 
drepturi observatorilor acreditaţi, deci şi reprezentanţilor mass-mediei. Reprezentan-
ţilor mass-mediei li se permite:

•	 Să participe la toate şedinţele consiliilor electorale de circumscripţie şi birouri-
lor electorale ale secţiilor de votare.

•	 Să urmărească, în ziua alegerilor, sigilarea şi deschiderea urnelor de vot, nu-
mărarea voturilor, operaţiile legate de listele electorale, buletinele de vot şi 
completarea proceselor-verbale cu privire la rezultatele alegerilor.

•	 Să participe la toate întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii.
•	 Să facă înregistrări, poze şi să filmeze procesul electoral (cu aprobarea preşe-

dintelui consiliului electoral de circumscripţie/biroului electoral al secţiei de 
votare).

•	 Să intervieveze un alegător, observator, dacă persoana respectivă este de acord, 
în afara secţiei de votare, fără a admite agitaţie electorală sau dezvăluirea se-
cretului votării.

•	 Să urmărească transportarea materialelor electorale de la birou la consiliul 
electoral de circumscripţie.

Toţi observatorii, reprezentanţii mediei au dreptul să se afle în incinta secţiei de 
votare de la deschiderea pînă la închiderea ei şi pot ţine sub observaţie toate etapele 
procesului de votare atîta timp cît nu compromit secretul votului. Aceasta înseamnă 
ca ei se pot deplasa în interiorul secţiei de votare atîta timp cît nu dăunează sau ob-
strucţionează fluxul alegătorilor sau lucrul biroului electoral al secţiei de votare.

Reprezentanţii mediei pot, de asemenea, informa preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare sau consiliilor electorale de circumscripţie despre orice încăl-
cări ale prevederilor legale sau regulilor campaniei electorale pe care le observă în 
perioada electorală.
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Reprezentanţilor mediei nu li se permite:

•	 Să intervieveze un alegător, observator, reprezentant al concurentului electoral 
sau membru al biroului electoral în interiorul secţiei de votare în timpul votă-
rii.

•	 Să filmeze, fotografieze sau să intervieveze orice persoană fără acordul aceste-
ia.

•	 Să filmeze sau să fotografieze alegătorii cînd aceştia marchează buletinul.
•	 Să obţină orice poze, material filmat sau comentarii audio care înregistrează 

datele personale ale persoanei ce oferă informaţie.
•	 Să manipuleze cu orice materiale electorale în secţia de votare.
•	 Să poarte simbolurile oricărui concurent electoral, inclusiv obiecte sau îmbră-

căminte de o culoare specifică care ar putea identifica concurentul electoral.
•	 Să dea orice instrucţiuni sau să întreprindă acţiuni ce contravin legii şi hotă-

rîrilor organelor electorale.

Reprezentanţii mediei trebuie să fie imparţiali în timpul exercitării obligaţiunilor 
lor şi să nu exprime opinia personală sau preferinţele pentru orice candidat concret. 
Ei nu trebuie să intervină în procesul electoral, în procedurile din ziua alegerilor sau 
în procesul de numărare a voturilor şi trebuie să poarte ecusonul redacţiei, postului 
de radio ori TV, pe care îl reprezintă.

Interviurile mass-mediei

În timpul alegerilor parlamentare, majoritatea reprezentanţilor mediei vor merge la 
Comisia Electorală Centrală pentru a obţine comentarii cu privire la campania elec-
torală. Reprezentanţii mediei locale pot contacta consiliul electoral de circumscripţie 
pentru comentarii referitoare la chestiunile legate de comunitatea locală. Dacă mem-
brii consiliului electoral de circumscripţie sînt contactaţi de media, este important 
pentru ei să reţină că trebuie să răspundă la întrebări legate de fapte generale şi să 
nu ofere interpretări sau opinii personale.

Drept exemple de întrebări generale care ar putea fi adresate sînt:

•	 Procedurile de votare
•	 Prezentarea alegătorilor la secţiile de votare în toată circumscripţia
•	 Obligaţiunile membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi instruirea de 

care aceştia au beneficiat

Membrii consiliului electoral de circumscripţie vor avea grijă să nu ofere interpre-
tări sau opinii cu privire la:

•	 Rezultatele preliminare ale alegerilor
•	 Candidaţi, partide politice sau procesul electoral
•	 Acţiunile Comisiei Electorale Centrale, conformarea sau specularea pe margi-

nea oricăror chestiuni legate de alegeri
•	 Zvonuri

Ţineţi minte, toate interviurile în ziua alegerilor trebuie să aibă loc în afara secţiilor 
de votare.
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Pregătirea pentru interviu

Înainte de interviu, membrul consiliului electoral de circumscripţie va acorda cî-
teva minute pentru a “intervieva reporterul” înainte ca acesta să înceapă a pune 
întrebări. Membrul consiliului trebuie să întrebe dacă reporterul lucrează la un ziar, 
agenţie radio sau de televiziune? Cine sînt cititorii, spectatorii sau ascultătorii? Cu 
cît mai multe cunoaşteţi, cu atît mai bine va decurge interviul.

Întrebaţi dacă reporterul a vorbit deja cu oricare alte persoane la subiectul inter-
viului. Aceasta poate dezvălui accentul sau unghiul reportajului. Şi dacă cunoaşteţi 
ce au spus alte persoane, puteţi reuşi să corectaţi inexactităţile, răspunde la atacuri, 
dezminţi zvonurile sau explica informaţia cu caracter tehnic pe care reporterul a ob-
ţinut-o de la o sursă neadecvată. Încercaţi să vă creaţi o idee despre intenţia reporte-
rului – care este scopul final şi de ce aţi fost contactat.

Stabiliţi o limită de timp pentru interviu (30 de minute e mai mult decît suficient). 
Încercaţi să acordaţi interviul la o oră care este cea mai favorabilă pentru dumnea-
voastră. Dacă aveţi posibilitate, găsiţi o ambianţă interesantă pentru interviu, în spe-
cial dacă acesta este acordat pentru televiziune (nu la masa de lucru).

Trebuie să întrebaţi, de asemenea, dacă interviul va fi în direct sau imprimat, fă-
cut prin telefon sau dirijat de la distanţă. Şi totdeauna întrebaţi cînd va fi articolul 
publicat sau interviul difuzat.

Capacităţile de intervievare

1) Folosiţi-vă eficient corpul

Oamenii sînt cel mai puternic influenţaţi prin ceea ce văd şi aud. Începeţi intervi-
ul într-o poziţie deschisă a corpului, nu staţi cu braţele încrucişate sau într-o parte 
de la intervievator. Dacă faceţi interviul prin telefon, încercaţi să staţi în picioare în 
timp ce sînteţi intervievat. Mişcaţi-vă şi gesticulaţi ca si în timpul unui interviu cu 
o persoană pe care o aveţi în faţă. Chiar dacă reporterul nu vă poate vedea, energia 
generată stînd în picioare şi gesticulînd pătrunde în vocea dumneavoastră.

2) Contactul vizual

Păstrînd contactul vizual cu persoana care desfăşoară interviul, arătaţi mai credi-
bil, mai relaxat şi mai interesant. Nu uitaţi, de asemenea, să zîmbiţi.

3) Nu vorbiţi monoton

Folosiţi modulaţia în vocea dumneavoastră pentru a adăuga varietate şi sens la 
comentariile pe care le faceţi. Pentru a accentua un moment, folosiţi pauzele, sau 
treceţi la un ton mai tare sau mai moale. Fiţi, de asemenea, conştient de ritmul gene-
ral. Mesajul dumneavoastră va pierde impactul dacă veţi vorbi prea repede sau prea 
încet.

Dacă trebuie să transmiteţi o declaraţie pregătită din timp la o conferinţă de presă, 
nu o “citiţi”. În loc, uitaţi-vă pe foaie pentru a verifica notiţele dumneavoastră, faceţi 
o pauză în tăcere, absorbiţi gîndul următor, ridicaţi privirea şi începeţi să vorbiţi.

Dacă comiteţi o greşeală “majoră” în timpul unui interviu – care schimbă sensul 
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mesajului dumneavoastră – faceţi o pauză, repetaţi cuvîntul sau fraza corect, iar apoi 
continuaţi. Sau, spuneţi-i reporterului că trebuie să corectaţi ceva din cele spuse 
anterior. Nu este nevoie să va cereţi scuze, pur şi simplu continuaţi în ritm relaxat, 
uniform.

Controlaţi interviul

Dacă doriţi să transmiteţi un mesaj clar este important să ţineţi sub control inter-
viul. Nu lăsaţi reporterul să vă prindă în capcană spunînd lucruri pe care nu intenţi-
onaţi să le spuneţi. Cea mai bună cale de a evita această capcană este să folosiţi fraze 
de trecere pentru a re-axa interviul în direcţia “dumneavoastră”.

Mai jos, urmează cîteva modele de fraze de trecere pentru a accentua un moment 
şi re-axa interviul:

•	 Ceea ce este important de evidenţiat e …
•	 Prima noastră preocupare este …
•	 Hai să limpezim gîndurile şi să examinăm ceea ce întrebaţi …
•	 Este constructiv să puneţi în dezbatere această chestiune în public ...
•	 Publicul are dreptul să cunoască toate aspectele şi poziţia noastră este …

Pentru a contrazice o reclamaţie sau o declaraţie, aţi putea spune:
•	 Nu, deloc, consiliul nostru încearcă să…
•	 Aceasta este incorect, faptele reale sînt…
•	 Noi nu sîntem interesaţi să dăm vina pe cineva, noi sîntem interesaţi în …

Pentru a continua interviul şi a înceta abordarea unei chestiuni sau trecutului, aţi 
putea spune:

•	 Aceasta a fost situaţia în trecut, acum noi ocupăm o poziţie diferită.
•	 Desigur, recunoaştem că am putea activa mai bine…
•	 Împărtăşim preocuparea dumneavoastră privind…

Limbajul negativ şi pozitiv

Modul în care comunicăm stabileşte atitudinea pe care dorim să o creăm sau să 
o prezentăm altora. Dacă vorbim negativ, oamenii vor simţi sau reacţiona negativ. 
Dacă vorbim pozitiv, atunci oamenii vor simţi sau reacţiona pozitiv. Este important 
să fie folosit un limbaj pozitiv în relaţiile autorităţilor electorale cu reprezentanţii 
mass-mediei.

Frazele şi limbajul negativ:
•	 A spune ce nu poate fi făcut
•	 A avea un ton subtil de învinuire
•	 A include cuvinte, cum ar fi „nu pot”, „nu voi fi în stare să”, şi, în general, a 

vorbi reporterului despre ce nu poate face consiliul electoral de circumscripţie
•	 A nu accentua acţiunile pozitive care ar fi adecvate sau ar avea consecinţe po-

zitive

Frazele şi limbajul pozitiv au următoarele calităţi:

•	 Transmit recipientului ce se poate face
•	 Sugerează alternativele şi opţiunile disponibile pentru recipient
•	 Sună mai degrabă util şi încurajator decît birocratic
•	 Accentuează acţiunile pozitive şi consecinţele pozitive care pot fi anticipate



�0	 Îndrumar pentru consiliile electorale de circumscripţie 

Anexe

Anexa 1. Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii:

a) exercită controlul asupra executării prevederilor prezentului cod şi a altor legi 
care conţin prevederi referitoare la desfăşurarea alegerilor;

b) constituie birourile electorale ale secţiilor de votare şi supraveghează activita-
tea lor, organizează instructaje pentru membrii acestora, propagă procedura 
votării şi importanţa votului;

c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace financiare;
d) examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, so-

site din partea autorităţilor administraţiei publice locale, a şefilor de întreprin-
deri, instituţii şi organizaţii;

e) exercită controlul asupra întocmirii şi verificării în termen a listelor electorale, 
colaborînd în acest scop cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi 
cu organele teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale;

f) asigură aprovizionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu formulare 
pentru listele electorale şi procesele-verbale, cu buletine de vot etc.;

g) înregistrează candidaţii independenţi şi listele de candidaţi din partea partide-
lor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, aduce la cunoştinţă 
publică informaţii despre aceştia;

h) asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale 
candidaţilor în alegerile locale;

i) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor 
consiliilor şi birourilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa aces-
tora;

j) totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Comisiei Electora-
le Centrale actele respective şi asigură publicarea în presa locală a rezultatelor 
votării;

k) adună informaţii de la birourile electorale ale secţiilor de votare privind prezen-
tarea alegătorilor la votare, totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor şi 
le remite Comisiei Electorale Centrale;

l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare şi adoptă hotărîri executorii în privinţa lor;

m) exercită alte acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
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Anexa 2.

A. Modelul formularului contestaţiei electorale

Destinatarul

Datele reclamantului

Numele şi prenumele reclamantului Buletin de identitate nr. 

Strada Raionul

Telefon nr.
Adresa electronică (dacă are)

Contestaţie

1. Ce s-a întîmplat? (Care a fost încălcarea?) Expuneţi cît mai concret posibil

2. Cînd s-a întîmplat? (data/ora)

3. Unde a avut loc încălcarea?

4. Cine a comis încălcarea?

5. Cine a fost martorul ocular al celor întîmplate? (scrieţi detaliile de contact)

De care alte dovezi dispuneţi? (poze, dosare audio/video, declaraţiile în scris ale 
martorilor, înregistrări) Enumeraţi-le şi anexaţi-le la formularul contestaţiei.

Declaraţia reclamantului

Prin prezenta, confirm că declaraţia făcută în această contestaţie este adevărată şi 
corectă, după cîte cunosc.

Semnătura: ______________________  Data: ______________
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B. Modalitatea de îndeplinire a formularului contestaţiei electorale

Dacă doriţi să depuneţi o contestaţie electorală trebuie să ţineţi cont de următoa-
rele:

1) Aveţi nevoie de dovezi:

Consiliul electoral de circumscripţie poate decide să admită integral sau parţial 
contestaţia dacă consideră că există dovezi „clare şi convingătoare” care indică că 
încălcarea a avut loc.

Dacă aveţi martori, rugaţi-i să semneze descrierea încălcării care a avut loc. O altă 
modalitate de a prezenta mărturii sînt fotografiile făcute la faţa locului.

Nu depuneţi contestaţii bazate pe zvonuri. Examinarea acestor contestaţii duce la 
pierderea timpului oficialilor electorali.

2) Asiguraţi-vă că formularul contestaţiei este îndeplinit corect şi conţine 
toată informaţia necesară:

Asiguraţi-vă că toate rubricile formularului contestaţiei sînt îndeplinite şi conţin 
toată informaţia de care dispuneţi. Nu uitaţi să indicaţi data, timpul şi locul unde s-a 
produs încălcarea, precum şi numele martorilor.

Numele dumneavoastră şi informaţia de contact sînt importante în procesul de ve-
rificare a datelor indicate în contestaţie. Pe lîngă aceasta oficialii electorali vor putea 
să vă informeze despre decizia adoptată de consiliul electoral de circumscripţie.

3) Depuneţi contestaţia:

Puteţi să depuneţi contestaţia la biroul electoral al secţiei de votare, consiliul elec-
toral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală prin poştă, fax, curier sau 
personal.


