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Dragi prieteni,

Anul 2011 a fost un an plin de evenimente im-
portante pentru Comisia Electorală Centrală. În 
11 februarie a fost confi rmată noua componenţă 
a Comisiei Electorale Centrale, iar peste scurt ti mp 
Parlamentul a stabilit pentru 5 iunie alegerile loca-
le generale. Fiind preocupaţi în principal de orga-
nizarea alegerilor, pregăti rile pentru editarea nu-
mărului 7 al Buleti nului Informati v au început mai 
tî rziu, după fi nalizarea tuturor acti vităţilor legate 
de scruti n. Din această cauză publicaţia noastră, 
deși anunţată semestrială, apare în anul curent o 
singură dată.

Numărul de faţă începe cu rubrica „Interviuri”, 
devenită deja tradiţională. De data aceasta intervi-
evaţii au fost numai membri ai Comisiei Electorale 
Centrale, care și-au expus impresiile despre noua 
calitate în care au fost confi rmaţi sau noua funcţie 
în care au fost aleși, domeniul în care s-au încadrat 
și proiectele de viitor pe care intenţionează să le 
realizeze la Comisie. 

În ulti ma vreme, CEC pune un accent deosebit 
pe educaţia civică și informarea alegătorilor, pen-
tru că un alegător informat este și un alegător con-
ști ent. Cel puţin pe asta mizează concepţia noastră 
despre alegeri corecte și legiti mitatea autorităţilor 
alese. Această temati că este abordată în arti colele 
cu ti tlurile „Educaţia civică a alegătorilor în perioa-
da electorală și perioada dintre alegeri” și „Noile 
mijloace de comunicare socială și informarea ale-
gătorilor”. 

Un aspect extrem de important ce infl uenţea-
ză corecti tudinea desfășurării procesului electoral 
ţine de instruirea funcţionarilor implicaţi în acti -
vitatea organelor electorale inferioare. De modul 
în care ei își exercită sarcinile depinde succesul 
alegerilor și încrederea alegătorilor. Pentru a dis-
pune de un corp de funcţionari bine pregăti t, CEC 
intenţionează să înfi inţeze în acest an Centrul de 
Instruire Conti nuă. Despre aceasta și altele vizavi 
de profesionalizare vă veţi informa din arti colele 
„Instruirea funcţionarilor electorali pentru alege-
rile locale generale din 5 iunie 2011” și „BRIDGE – 
oportunitate de dezvoltare profesională în dome-
niul electoral”.

Ca și după alegerile parlamentare din 2009 
și 2010, Comisia Electorală Centrală cu suportul 

partenerilor de dezvoltare a desfășurat după ale-
gerile locale generale din 2011 un proces de ana-
liză post-electorală pentru a scoate în evidenţă 
realizările obţinute, dar și insuccesele, factorii ce 
le-au infl uenţat. Un arti col amplu dedicat aces-
tei analize este inti tulat „Analiza post-electorală 
a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011”. 
Materialul este o sinteză a concluziilor la care au 
ajuns specialiști i comisiei.

O atenţie aparte comisia o acordă aplicării teh-
nologiilor informaţionale în vederea simplifi cării 
actului de votare. Tema votului electronic este 
dezvăluită în arti colul cu un ti tlu similar. Autorul 
ne face cunoscute posibilităţile aplicării acestui 
nou instrument de votare, avantajele, dar și riscu-
rile iminente cu care se pot confrunta autorităţile 
electorale în acest exerciţiu.

O trecere în revistă a cazurilor electorale la 
CEDO s-a făcut în arti colul cu același ti tlu. Din el 
afl ăm și care a fost cea mai răsunătoare cauză cu 
implicarea cetăţenilor moldoveni deliberată la 
Curte referitoare la încălcarea Protocolului nr. 1 la 
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului și 
Libertăţilor Fundamentale.

În arti colul cu ti tlul „Finanţarea parti delor poli-
ti ce: transparenţă, supraveghere, sancţiuni”, scris 
de vicepreședintele CEC, domnul Ștefan Urîtu, 
este prezentat un punct de vedere prin opti ca doc-
trinei liberale asupra fi nanţării parti delor politi ce. 
Autorul nu preti nde la o expunere a poziţiei ofi cia-
le a CEC, subliniind că sînt niște refl ecţii personale 
asupra problemei.

Pentru acei care se interesează de vizitele de 
lucru și relaţiile pe plan extern ale comisiei am 
pus la dispoziţie un material cu ti tlul „Evenimen-
tele internaţionale la care au parti cipat reprezen-
tanţii CEC”. 

Am inserat și un arti colaș denumit „E fi resc să 
ti ndem spre mai mult”, scris cu multă stăruinţă de 
un începător despre impresiile în urma studiilor la 
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Pre-
ședintele Republicii Moldova. 

 Iar în ce constă procesul de planifi care strate-
gică a Comisiei Electorale Centrale și ce acti vităţi 
s-au realizat în acest sens este explicat în arti colul 
cu același nume.

Colegiul de redacţie
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1. Domnule Ciocan, aveţi o experienţă boga-
tă de acti vitate în cadrul organelor electorale. Aţi 
fost membru al Comisiei în mandatul 2003-2005, 
ulterior secretar CEC din toamna lui 2005 pînă în 
februarie 2011, iar la 15 februarie anul curent aţi 
fost ales în funcţia de președinte. Cum vă simţiţi 
în această calitate?

Fără mari schimbări în percepţie. Este practi c 
aceeași acti vitate, doar că s-au adunat mai multe 
sarcini plus la cele existente anterior, cum ar fi  de 
exemplu gesti onarea fi nanciară și administrati vă 
a acti vităţii Comisiei Electorale Centrale. În rest, 
toate acti vităţile desfășurate anterior au rămas 
valabile și în acest mandat. 

2. Cum apreciaţi acti vitatea comisiilor prece-
dente? Care sînt primele lucruri pe care le-aţi fă-
cut după preluarea președinţiei?

Fiecare componenţă nominală a Comisiei Elec-
torale Centrale are acumulată o experienţă care în 
ti mp poate fi  examinată inclusiv sub aspect criti c. 
Noi facem acest lucru după sfî rșitul fi ecărei cam-
panii electorale, la sfî rșitul fi ecărui an încercăm 
să analizăm cele desfășurate în ti mpul campani-
ei electorale sau în anul precedent pentru a trage 
concluzii. Sper și cred că noi reușim să ne perfecţi-
onăm, iar acti vitatea Comisiei Electorale Centrale 
și calitatea muncii prestată de membrii CEC este în 
creștere din an în an.

Mai multe lucruri au fost imediat realizate, 
inclusiv stabilirea circulaţiei electronice a docu-
mentelor și comunicarea prin intermediul reţe-
lelor electronice în aparatul CEC. Încă în compo-
nenţa trecută am stabilit că ziua în care membrii 
CEC sînt convocaţi în ședinţă să fi e considerată zi 
de muncă și achitată din bugetul Comisiei Electo-
rale Centrale, respecti v membrii CEC petrec la se-
diu toată ziua în care are loc ședinţa Comisiei. A 
crescut nivelul de pregăti re al proiectelor pentru 
ședinţă, inclusiv gradul de pregăti re al membri-
lor CEC, implicarea lor în desfășurarea ședinţelor. 
Acestea, de fapt, sînt schimbările de bază, însă 
între ti mp am mai făcut anumite reparaţii cosme-
ti ce strict necesare în sediul Comisiei Electorale 
Centrale.

3. Referitor la preocupările Dvs. în afara Co-
misiei, după preluarea președinţiei nu aţi renun-
ţat defi niti v la antrenamentele de box?

Ba din contra, îmi petrec mai mult ti mp în sala 
de sport. Ziceam și mai înainte că orice acti vitate 
sporti vă, exerciţiile fi zice mă ajută să dau jos stre-
sul, iar acti vitatea mea devine astf el mult mai efi -
cientă la locul de muncă.

INTERVIU CU PREŞEDINTELE CEC, DR. IURIE CIOCAN

Dr. Iurie Ciocan, președintele 
Comisiei Electorale Centrale

„Pentru a face faţă provocărilor prezentului şi viitorului, este important ca experienţa şi perfor-
manţele Comisiei Electorale Centrale să aibă un vector permanent al ascensiunii către cele mai bune 
practici în domeniu”.

SCURTE INTERVIURI CU MEMBRII 
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
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4. Cu ce idei noi veniţi în calitate de președin-
te CEC? Ce aţi dori să schimbaţi în structura și în 
acti vitatea CEC?

Practi c este deja fi nalizată planifi carea stra-
tegică a acti vităţii Comisiei Electorale Centrale pe 
perioada 2012-2015, un ciclu electoral în baza ale-
gerilor locale. Acest plan strategic prevede priori-
tăţile și viziunile noastre asupra dezvoltării Comisi-
ei și direcţiile de evoluţie a acti vităţii noastre. Ceea 
ce ţine de partea legală, organizatorică, material-
tehnică și implementarea sistemelor informaţiona-
le în acti vitatea CEC, acestea toate sînt elucidate în 
planul strategic. Acest plan a fost pe larg consultat 
la nivel de experţi locali și internaţionali, precum și 
cu societatea civilă și parti dele politi ce din Repu-
blica Moldova.

Referitor la noua structură organizatorică a 
Comisiei Electorale Centrale pot spune că noi deja 
am întreprins măsuri concrete, în special în ceea 
ce ţine de exti nderea numărului de angajaţi din 
cadrul Aparatului CEC, iar, începînd cu anul 2012, 
vom deschide Centrul de Instruire în Domeniul 
Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală. 
Îmi exprim ferma convingere că noua structură 
va fi  mult mai efi cientă decît structura preceden-
tă. Angajaţii nou-veniţi în Aparatul Comisiei vor 
fi  selectaţi în baza rigorilor legii urmînd ca acești  
funcţionari să fi e iniţial bine instruiţi și ulterior 
antrenaţi în acti vitatea plenară a Comisiei Elec-
torale Centrale. În aceste condiţii, ei vor putea lua 
cunoști nţă de toată experienţa acumulată de co-
legii noștri din aparatul CEC pe parcursul ulti milor 
14 ani.

5. Ce provocări aţi avut de înfruntat în ale-
gerile locale generale din acest an și cum le-aţi 
abordat?

Pentru mine nu este prima campanie electorală 
pentru alegerile locale generale, mai mult ca atî t, în 
experienţa mea de funcţionar electoral am parti ci-
pat la mai multe misiuni de observare a alegerilor 
în numeroase ţări și am avut posibilitatea să studiez 
experienţa acestor state, iar unele experienţe pozi-
ti ve acumulate le-am implementat și în Republica 
Moldova. Cel mai difi cil a fost faptul că ne-am în-
cadrat în aceste alegeri cu o echipă absolut nouă, 
deoarece în februarie 2011 a fost aprobată o altă 
componenţă a Comisiei Electorale Centrale. Șapte 
din cei nouă membri CEC la etapa organizării alege-
rilor locale generale din iunie 2011 erau persoane 
noi în domeniul organizării alegerilor. Acesta a fost 
momentul cel mai difi cil care a necesitat o conso-
lidare  puternică din partea membrilor Comisiei și 
constat cu sati sfacţie că noi  am consti tuit o echipă 
bună și am făcut faţă tuturor provocărilor apăru-
te în perioada electorală și în acti vitatea de zi cu zi. 
Pentru acest lucru ţin să mulţumesc colegilor din 
Comisia Electorală Centrală și  funcţionarilor din 
aparatul de lucru al CEC.

Pentru a face faţă provocărilor prezentului și 
viitorului, este important ca experienţa și perfor-
manţele Comisiei Electorale Centrale să aibă un 
vector permanent al ascensiunii către cele mai 
bune practi ci în domeniu. În această ordine de idei, 
doresc tuturor persoanelor implicate în procesul 
electoral mult succes, opti mism și realizări remar-
cabile în acti vitate.
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1. Domnule Urîtu, pînă a veni la Comisia Elec-
torală Centrală, o perioadă îndelungată v-aţi des-
fășurat acti vitatea ca președinte al Comitetului 
Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. 
Acti vitatea Dvs. a avut vreo tangenţă cu dome-
niul electoral? Experienţa acumulată acolo cu ce 
vă ajută în prezent?

În primul rînd vă mulţumesc pentru întrebările 
adresate.

Într-adevăr am lucrat circa 15 ani la Comite-
tul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova 
(CHDOM), unde o bună parte dintre acti vităţile 
desfășurate cu implicarea mea directă a fost lega-
tă de domeniul electoral. Aș spune chiar mai mult: 
în mare măsură apariţia CHDOM, care este una 
dintre primele organizaţii ale societăţii civile din 
noua istorie a Republicii Moldova, se datorează 
situaţiei de atunci a drepturilor electorale. E mo-
mentul să amintesc unele aspecte. În fosta URSS 
se alegea „unul din unul”,  pentru că era sistemul 

uniparti nic. Atunci cînd fostul imperiu s-a destră-
mat, anumite forţe separati ste au fost alimentate, 
se jucau de-a democraţia, declarau referendumuri 
și alegeri, dar care în realitate nici nu aveau loc. 
Noi, cei de la CHDOM, am monitorizat toate ti pu-
rile de alegeri pe teritoriul Republicii Moldova și 
am raportat rezultatele publicului larg. De exem-
plu, așa-numitele alegeri în preti nsa „republică 
moldovenească nistreană” între anii 1992 și 2000 
s-au produs în condiţii absolut nedemocrati ce, fi -
ind nici libere și nici corecte. De fi ecare dată era 
declarată ceea ce numeau ei stare excepţională, 
cu urmările respecti ve: interzicerea parti delor po-
liti ce și limitarea acti vităţilor asociaţiilor obștești , 
cenzurarea presei și controlul asupra  mass-medi-
ei, limitarea uti lizării mijloacelor de multi plicare, 
percheziţii inopinate și verifi carea pașapoartelor.  
Am parti cipat nemijlocit, dar și prin intermediul 
colegilor de la CHDOM, la monitorizarea alegerilor 
în ţările învecinate (România, Ucraina) și în unele 
mai îndepărtate (Norvegia, Belarus, Rusia). Cred 
că cea mai bogată și mai impresionantă experi-
enţă am acumulat-o la alegerile din 27 ianuarie 
1997 în Cecenia, unde monitorizarea s-a realizat 
sub egida CSCE/OSCE. Situaţia acolo era similară 
cu cea de la noi, iar relaţiile Ceceniei cu Federaţia 
Rusă similare celor ale Republicii Moldova cu pre-
ti nsa „rmn”, deși trebuie să menţionez că Cecenia 
avea în cadrul URSS un statut legal de republi-
că (fi ind pe atunci republică autonomă în cadrul 
URSS), spre deosebire de cel al autoproclamatei 
„rmn”. După cum vedeţi, mai multe dintre acti vi-
tăţile mele anterioare mi-au permis să acumulez 
experienţă, care îmi este de real folos acum în 
această funcţie. Pe de altă parte, poziţia pe care o 
am acum diferă de cea pe care o aveam în cadrul 
CHDOM. Aș spune chiar că este o altă faţetă a mo-
nedei. Dacă la CHDOM urmăream doar interesele 
alegătorului și ale concurentului electoral, adică 
drepturile omului de a alege și de a fi  ales, dreptul 

INTERVIU CU VICEPREŞEDINTELE CEC, DR. ŞTEFAN URÎTU 

„Cred că cea mai bogată şi mai impresionantă experienţă am acumulat-o la alegerile din 27 ia-
nuarie 1997 în Cecenia, unde monitorizarea s-a realizat sub egida CSCE/OSCE. Situaţia acolo era 
similară cu cea de la noi, iar relaţiile Ceceniei cu Federaţia Rusă sînt similare cu cele ale Republicii 
Moldova cu pretinsa „rmn”.

Dr. Ștefan Urîtu, conferenţiar, 
vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale
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de a parti cipa la treburile Statului, fi e direct, fi e  
prin aleșii săi, acum, în această postură, împreună 
cu colegii din CEC am obligaţia să asigur realiza-
rea acestor drepturi. Evident că îmi este de mare 
folos experienţa acumulată la CHDOM, pentru că 
mă ajută să înţeleg cît se poate de bine ambele 
părţi. Datorită acelei experienţe, îi pot înţelege pe 
acei  care monitorizează, cunosc mai bine care sînt 
părţile vulnerabile ale sistemului ce ţine de alegeri 
și care sînt așteptările societăţii civile. 

2. Ce înseamnă pentru Dvs. funcţia de vice-
președinte CEC în care aţi fost ales? Aveţi vreun 
proiect legat de acti vitatea CEC? 

Ce înseamnă pentru mine funcţia de vicepre-
ședinte  al CEC și dacă am vreun proiect legat de 
acti vitatea CEC? În primul rînd aș spune că privesc 
această funcţie ca pe un instrument prin interme-
diul căruia pot schimba lucrurile, apropiindu-le cît 
mai mult de viziunile mele, care sper că sînt și ale 
majorităţii populaţiei și partenerilor, dacă vreţi 
ale prietenilor Republicii Moldova. Da, am mai 

multe proiecte legate de acti vitatea CEC, primul 
dintre care este de creștere a încrederii populaţiei 
în rezultatele scruti nelor. Sub acest aspect, prin 
acti vitatea mea la CEC, doresc în primul rînd să 
asigur Parti dul Liberal, care m-a propus în aceas-
tă funcţie și susţinătorii acestuia, că alegerile sînt 
libere și corecte. Atunci cînd mi s-a propus aceas-
tă funcţie, liderul parti dului, dl M. Ghimpu, mi-a 
spus următoarele: „Nu am nevoie de înlesniri și 
favoruri din partea CEC, doresc doar să fi u con-
vins că rezultatele alegerilor corespund voinţei 
alegătorilor și ca legea să fi e respectată”. Aceasta 
voi face și voi promova principiul corecti tudinii in-
dependent și imparţial. Pași concreţi  se fac deja 
în vederea îmbunătăţirii listelor electorale, care 
au consti tuit mărul discordiei după alegerile din 5 
aprilie 2009 și mai conti nuă. Un proiect deosebit 
consti tuie asigurarea drepturilor  electorale pen-
tru sutele de mii de cetăţeni ai Republicii Moldo-
va, indiferent de naţionalitatea lor, drepturi care 
sînt  violate de către autoproclamatul regim de 
la Tiraspol. Sînt convins că prin realizarea acestui 
proiect putem contribui mult la integritatea teri-
torială a Republicii Moldova.
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1. Domnule Volenti r, aţi fost desemnat pentru 
prima oară în componenţa Comisiei Electorale 
Centrale și ales secretar al Comisiei. Cum vă sim-
ţiţi în această funcţie?

Mă simt destul de confortabil în această postu-
ră, deoarece procesele electorale nu-mi sînt străi-
ne. Nu este un secret faptul că anterior, între anii 
2007 și 2010,  cu diferite ocazii, am acti vat în ca-
drul Comisiei Electorale Centrale în calitate de re-
prezentant cu drept de vot consultati v al unui sau 
altui concurent electoral, ceea ce mi-a asigurat o 
experienţă benefi că. Prin urmare, m-am integrat 
ușor în cadrul insti tuţiei, fără nicio difi cultate. 

 

2. Ce impresie v-a făcut insti tuţia noastră și ce 
idei vă gîndiţi să realizaţi la CEC? 

După cum afi rmam mai sus, Comisia Electorală 
Centrală îmi este cunoscută nu din reportajele te-
levizate, ci din acti vitatea pe care am avut-o aici, 
preţ de mai mult ti mp, în special în ulti mii doi ani 

INTERVIU CU SECRETARUL CEC, DL ANDREI VOLENTIR

 „Agreez ideea introducerii taxelor regulatorii pentru benefi ciarii direcţi ai serviciilor noastre (mă 
refer aici în primul rînd la partidele politice)”.

Andrei Volentir, 
secretarul Comisiei Electorale Centrale

înaintea numirii mele în calitate de membru CEC. 
Cunosc întreg colecti vul acestei insti tuţii de mai 
multă vreme, apreciez calităţile profesionale și 
personale ale fi ecăruia din angajaţii Comisiei și, 
de aceea, repet, mi-a fost ușor să mă integrez în 
această insti tuţie și să găsesc înţelegerea nece-
sară în rîndul colegilor. Întotdeauna am admirat 
profesionalismul și abnegaţia angajaţilor CEC. În 
perspecti vă imediată, Comisia Electorală Centrală 
trebuie să devină un serviciu public performant, cu 
o echipă consolidată de funcţionari profesioniști , 
care să fi e plăti ţi din ce în ce mai bine pentru mun-
ca prestată. Sistemul actual de salarizare nu este 
adecvat situaţiei. Or, fi ind încadraţi într-o insti tuţie 
publică centrală, funcţionarii CEC nu se bucură de 
cel puţin aceleași salarii de care benefi ciază cole-
gii lor din Aparatul Parlamentului, de pildă, sau 
cei din Cancelaria de Stat, bunăoară. Agreez ideea 
introducerii taxelor regulatorii pentru benefi ciarii 
direcţi ai serviciilor noastre (mă refer aici în primul 
rînd la parti dele politi ce), care ne vor permite să 
acumulăm fonduri extrabugetare atî t de necesare 
pentru dezvoltarea și reformarea în conti nuare a 
insti tuţiei noastre. 

 

3. În acest an, la 5 iunie, s-au desfășurat ale-
gerile locale generale. În opinia organizatorilor 
acestea sînt cele mai complicate. Ce aţi putea 
spune referitor la modul în care au decurs ele?

Desigur că alegerile locale se deosebesc de cele 
parlamentare, în primul rînd după modul de orga-
nizare a lor. Nu aș putea spune fără echivoc că ele 
sînt mai complicate. Depinde sub ce aspect privim 
problema în cauză. Pe de o parte, într-adevăr, avem 
de a face cu un proces electoral mult mai complex, 
cu un set de măsuri organizatorice mult mai vast, 
decît în cazul unui scruti n parlamentar, bunăoară. 
În cadrul alegerilor locale generale avem, de fapt, 
trei scruti ne simultane: 1) alegerile primarilor, 2) 
alegerile consiliilor locale de nivelul întî i, 3) alege-
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rile consiliilor de nivelul al doilea – ceea ce înseam-
nă un efort triplu din partea actorilor implicaţi în 
acest proces. Pe de altă parte, în cadrul alegerilor 
locale generale avem o organizare a organelor de 
jurisdicţie electorală în 4 trepte ierarhice, cu una 
în plus faţă de un scruti n parlamentar, și, prin ur-
mare, avem și un număr de funcţionari electorali 
mai mare, care prin munca lor contribuie la buna 
organizare a întregului proces electoral – ceea 
ce ușurează sarcina noastră. Or, am putea chiar 
spune că în cadrul alegerilor locale, administra-
ţia electorală este descentralizată. Cele mai mari 
competenţe funcţionale în procesul de organizare 
și desfășurare a unui scruti n local le deţin organele 
electorale ierarhic inferioare Comisiei. Aici am în 
vedere consiliile electorale de circumscripţie raio-
nală / municipală și, după caz, sătească / comuna-
lă / orășenească. În astf el de împrejuări, scruti nul 
local nu mai consti tuie o difi cultate pentru Comisia 
Electorală Centrală, cu o singură condiţie, însă, și 
anume – să avem funcţionari electorali califi caţi. 
Una dintre problemele principale care au însoţit 
alegerile locale generale din vara trecută a fost sis-
temul actual defectuos de consti tuire a organelor 
electorale ierarhic inferioare. Or, în condiţiile cînd 
parti dele politi ce au dreptul de a desemna și de a 
revoca membrii acestor organe, ne-am pomenit în 
situaţii (destul de frecvente) cînd componenţa unui 

consiliu electoral, de pildă, suferea modifi cări pes-
te modifi cări. Am avut și situaţii cînd componenţa 
unui organ electoral din ziua alegerilor se deose-
bea aproape sută la sută de cea care a fost apro-
bată la începutul perioadei electorale. Schimbări-
le frecvente survenite în componenţa unui organ 
electoral, într-un răsti mp atî t de scurt, nu poate 
să nu afecteze procesul electoral și, mai ales, ca-
litatea lui. Problema se complică dacă ţinem cont 
și de faptul că, de cele mai multe ori, persoanele 
desemnate în componenţa organelor electorale nu 
corespund exigenţelor, cu alte cuvinte nu au cali-
fi carea necesară. Desigur, noi acordăm o atenţie 
sporită instruirii membrilor organelor electorale 
din ţară. Însă resursele de care dispunem nu ne 
permit decît să oferim un singur ciclu de instruire: 
pentru membrii consiliilor electorale de nivelul al 
doilea, apoi pentru cei de nivelul întî i și birourile 
electorale. Însă atunci cînd persoana instruită este 
revocată înainte de termen, în locul ei vine una 
nouă, de cele mai dese ori neavînd califi carea ne-
cesară. 

Iată în acest context, am tras anumite lecţii 
din ulti mul scruti n și, odată cu lansarea Centrului 
de Instruire Conti nuă pe lîngă CEC, vom certi fi ca 
funcţionarii electorali în așa fel, încît, pe viitor, să 
minimizăm riscul de a avea persoane necalifi cate 
în componenţa organelor electorale.
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Domnule Moţarschi, ce a însemnat pentru 1. 
Dvs. numirea în componenţa Comisiei Electorale 
Centrale? Cum vă simţiţi în această nouă calitate, 
dar și ca cel mai tî năr membru?

Desemnarea mea de către Parlamentul Repu-
blicii Moldova în calitate de membru al Comisiei 
Electorale Centrale a fost un moment important al 
carierei mele. Acest fapt reprezintă rezultatul mun-
cii în cadrul unei echipe puternice și, în special, în 
calitate de reprezentant cu drept de vot consultati v 
în Comisia Electorală Centrală în cadrul alegerilor 
parlamentare din 28 noiembrie 2010.

Mă simt onorat și, în același ti mp, responsa-
bil să acti vez în această calitate. Referitor la faptul 
că sînt cel mai tî năr membru al Comisiei Electora-
le Centrale, ţin să menţionez că nu simt niciun fel 
de diferenţă din acest moti v. Nu simt nici avantaje 
și nici dezavantaje. Acest fapt nu mă împiedică să 
îmi îndeplinesc atribuţiile și să îmi impun poziţia în 
diferite chesti uni de lucru.

În opinia mea, în orice colecti v trebuie să existe 
o egalitate între colegi indiferent de careva criterii, 
cu atî t mai mult pe moti v de vîrstă.

INTERVIU CU MEMBRUL CEC, DL VADIM MOŢARSCHI

„În opinia mea, în orice colectiv trebuie să existe  o egalitate între colegi indiferent de careva criterii...”

Vadim Moţarschi, 
membrul Comisiei Electorale Centrale

2. Cu ce vă ajută profesia de avocat în exerci-
tarea mandatului de membru al CEC? 

Într-adevăr, acti vitatea mea de bază este avo-
catura, or eu sînt unul din cei șase membri neper-
manenţi ai Comisiei Electorale Centrale. Datorită 
acestui fapt, în exercitarea mandatului de mem-
bru al CEC, mă pot expune cu ușurinţă, împreună 
cu ceilalţi colegi avocaţi, din componenţa CEC, în 
chesti unile legate de liti giile judiciare în care CEC 
este implicată sau care vizează în vreun fel CEC.

3. După părerea Dvs., ce calităţi trebuie să 
aibă un membru al Comisiei Electorale Centrale?

Întî i de toate, un membru al Comisiei Electora-
le Centrale trebuie să respecte jurămîntul depus în 
ședinţa în plen a Parlamentului, adică să respecte 
Consti tuţia și legile Republicii Moldova, să apere 
drepturile și libertăţile fundamentale ale cetăţeni-
lor, să îndeplinească cu onoare, conști inţă și fără 
părti nire atribuţiile ce îi revin potrivit funcţiei și să 
nu facă declaraţii politi ce pe parcursul validităţii 
mandatului. Nu în ulti mul rînd, bineînţeles, că un 
membru CEC trebuie să manifeste patrioti sm, pro-
fesionalism, responsabilitate, colegialitate ș.a.

4. Aveţi deja experienţa alegerilor locale ge-
nerale, cum apreciaţi acti vitatea CEC și ce propu-
neri aţi avea?

Chiar din 11 februarie 2011, moment în care 
am fost desemnat de către Parlamentul Republicii 
Moldova în calitate de membru al Comisiei Electo-
rale Centrale, am ști ut că vom avea puţin ti mp de 
acomodare în noua calitate, or în acest an trebuiau 
organizate alegeri locale generale. Și într-adevăr, la 
31 marti e 2011, Parlamentul stabilise deja alegerile 
locale generale pentru data de 5 iunie 2011.

Eu consider că noua componenţă împreună cu 
aparatul CEC a făcut faţă sarcinilor de organizare a 
acestui scruti n. Bineînţeles că în orice proces există 
și aspecte care trebuie îmbunătăţite. Aici aș enu-
mera, în esenţă, perfecţionarea cadrului legislati v și 
normati v în domeniul electoral, îmbunătăţirea liste-
lor electorale, ridicarea nivelului instruirii funcţiona-
rilor electorali și majorarea salarizării acestora.
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1. Doamna Guţu, aţi fost desemnată pentru 
prima oară ca membru al Comisiei Electorale 
Centrale. Cum  vă simţiţi în această calitate, fi ind 
unica femeie în componenţa actuală a CEC? 

În anul 2011, prin hotărîrea Parlamentului Re-
publicii Moldova, am avut onoarea să fi u desem-
nată în componenţa Comisiei Electorale Centrale 
împreună cu alţi opt membri. Nu peste mult ti mp 
după desemnare, am avut ocazia să ne încadrăm 
în alegerile locale generale și să urmărim procesul 
de pe loc, alături de colegii din CEC și aparat.

INTERVIU CU MEMBRUL CEC, DNA SVETLANA GUŢU

„Un membru CEC trebuie să fi e onest, punctual, să respecte legea, să adopte hotărîri corecte, neţinînd 
cont de apartenenţa politică.”

Svetlana Guţu, 
membrul Comisiei Electorale Centrale

Am parti cipat la o serie de seminare de instrui-
re, care au fost organizate și petrecute de formatori 
bine pregăti ţi. În cadrul lor, am fost familiarizaţi 
cu teme specifi ce pregăti rii campaniei electorale și 
a alegerilor care se apropiau, au fost examinate 
probleme referitoare la pregăti rea documentelor 
pentru înregistrarea candidaţilor, modalităţile de 
soluţionare a contestaţiilor și liti giilor cu caracter 
electoral și altele.

Fiind unica femeie în componenţa actuală a Co-
misiei, e îmbucurător faptul că se menţine balanţa-
gender, care este semnul procesului democrati c.

2. Acum că aveţi un pic de experienţă în CEC, 
ce calităţi credeţi că trebuie să aibă un membru 
CEC?

Un membru al Comisiei Electorale Centrale, in-
sti tuţie-cheie în procesul electoral din Moldova, va 
moderniza sistemul de organizare și desfășurare a 
alegerilor, va implementa sisteme informaţionale 
ș.a. Dar pentru aceasta el trebuie să fi e onest, punc-
tual, să respecte legea, să adopte hotărîri corecte, 
neţinînd cont de apartenenţa politi că, pentru că de 
aici vor avea de cîști gat numai cetăţenii Republi-
cii Moldova, fi ind asigurat un proces electoral mai 
bun, mai transparent, pentru care și optăm.

Interviuri realizate de Angela Musteaţa, 
consultant principal, secţia educaţie civică, 

training-uri și secretariat
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Promovarea idealurilor democraţiei și atașa-
mentul faţă de valorile și principiile acesteia este 
asigurată, în orice stat de drept, prin intermediul 
educaţiei civice. Totodată, educaţia civică oferă po-
sibilitatea de a discuta despre modul în care este 
consti tuită și funcţionează societatea, rolul fi ecăruia 
dintre noi în cadrul ei, modurile în care putem acţi-
ona și în care ne putem comporta în viaţa socială. 

În acti vitatea sa, Comisia Electorală Centrală 
pune un accent deosebit pe această componentă, 
de altf el și Codul electoral prevede implementarea 
programelor de educaţie civică și pregăti rea pro-

gramelor de informare a alegătorilor în perioada 
electorală. 

Educaţia civică în ti mpul campaniei electorale 
capătă o importanţă specială. Electoratul trebuie să 
fi e informat prin mesaje succinte, precise și obiec-
ti ve despre toate procedurile ce ţin de parti cipa-
rea alegătorilor în procesul electoral: verifi carea 
numelui în listele electorale, posibilitatea votării la 
locul afl ării, modalitatea votării etc. La fel de im-
portantă este și moti varea alegătorilor de a parti -
cipa la alegeri. 

EDUCAŢIA CIVICĂ A ALEGĂTORILOR ÎN PERIOADA ELECTORALĂ ŞI 
PERIOADA DINTRE ALEGERI

Cristina Angheli, consultant, 
secţia educaţie civică, training-uri și secretariat

Natalia Pătrunjel, consultant,
secţia educaţie civică, training-uri și secretariat

Secvenţe din spoturile motivaţionale CEC, 
Alegerile locale generale, 5 iunie 2011.

Materiale printate CEC, 
Alegerile locale generale, 5 iunie 2011.
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Astf el, Comisia Electorală Centrală (CEC) și-a 
propus, pentru alegerile locale generale din 2011, 
să organizeze o campanie informaţionala inte-
grată, avînd un mesaj ușor de identi fi cat de către 
alegător. De asemenea, campania informaţiona-
lă a conti nuat cursul iniţiat în noiembrie 2010 cu 
privire la promovarea imaginii CEC de insti tuţie 
modernă, transparentă, deschisă, credibilă și efi -
cientă. Obiecti vele campaniei de informare au fost 
următoarele:

promovarea misiunii civice a alegătorilor - 
de a parti cipa la vot în mod conști ent;
creșterea nivelului de informare electorală - 
și a culturii civice în domeniul electoral;
construirea imaginii CEC în calitate de insti -- 
tuţie transparentă, modernă și primă sur-
să de informaţii corecte despre procesele 
electorale din Republica Moldova. 

Campania de informare a alegătorilor s-a des-
fășurat sub genericul „De la Mic la Mare”, iar slo-
ganul acesteia a fost „Cu pași mici facem lucruri 
mari!”. Campania „De la Mic la Mare” s-a înscris 
perfect în specifi cul alegerilor locale generale: oa-
menii din cel mai mic sătuc, ca și cei din comune, 
orașe și municipii, dispun de drepturi egale pentru 
a-și alege reprezentanţii la nivel local. Abordarea 
„De la Mic la Mare” are o încărcătură emoţională 
ce sugerează apartenenţa individului la un tot în-
treg. Astf el, alegătorii printr-un efort comun decid 
soarta localităţii lor, a raionului și implicit a ţării 
pentru următorii patru ani. Totodată, Comisia Elec-
torală Centrală a informat publicul despre diferite 
proceduri electorale. În total, pentru campania de 
informare din acest an CEC a produs 16 spoturi TV 
și radio, difuzate de circa 12 mii de ori prin interme-
diul a 28 de radiodifuzori (14 posturi de televiziune 
și 14 posturi de radio), care cumulati v au acoperit 
tot spaţiul informaţional al Republicii Moldova. De 
asemenea, în cadrul campaniei au fost produse: 
50 mii de leafl et-uri (pliante) despre actele de iden-
ti tate în baza cărora se permite votarea; 4800 de 
postere; 90 de panouri stradale și bannere Internet 
pe 3 cele mai vizitate pagini web. 

 În cadrul campaniei de informare, un microbuz 
a circulat pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu 
o echipă mobilă care a informat alegătorii despre 
alegerile locale generale din 5 iunie 2011. Scopul 
acestei campanii a fost:

informarea și moti varea populaţiei de a par-- 
ti cipa la alegerile locale din 5 iunie 2011;
furnizarea informaţiei detaliate referitoare - 
la actele în baza cărora se poate vota (fl u-
turași);
îmbunătăţirea gradului de conști enti zare - 
privind organizarea alegerilor locale, indi-
ferent de vîrsta alegătorilor;
discuţii cu alegătorii;- 
prezentarea CEC ca organizaţie modernă și - 
inovatoare.

Microbuzul promoţional a circulat în urmă-
toarele localităţi: Bălţi, Ungheni, Cahul, Taraclia, 
Căușeni, Ștefan Vodă, Comrat, Ciadîr Lunga, Edi-
neţ, Rîșcani, Leova, Hîncești , Orhei, Rezina, Soro-
ca,  Florești  și Chișinău. Totodată, echipa mobilă a 
distribuit fl uturași cu informaţii despre actele de 
identi tate în baza cărora se poate efectua votarea 
și a organizat un concurs informati v-distracti v sub 
formă de joc ti p „Jeopardy”, privind importanţa 
alegerilor cu parti ciparea cetăţenilor afl aţi prin 
preajmă. Cîști gătorii și cei mai acti vi parti cipanţi la 
concurs au fost premiaţi cu tricouri, pixuri perso-
nalizate și magneţi. 

Microbuzul promoţional CEC,
Alegerile locale generale, 5 iunie 2011.

Echipa mobilă CEC,  mun. Bălţi, 
Alegerile locale generale, 5 iunie 2011.
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 Este de menţionat faptul că în alegerile locale 
generale CEC a uti lizat reţeaua socială Facebook 
și canalul YouTube. Plasarea informaţiei pe aces-
te profi luri a fost efi cientă și operati vă și a trezit 
numai reacţii poziti ve. Campania de informare a 
alegătorilor din 2011, fi nanţată de Guvernul Repu-
blicii Moldova, IFES și Consiliul Europei a avut un 
impact poziti v în societate.

Acţiunile întreprinse de CEC au un caracter 
conti nuu și sînt orientate preponderent spre asi-
gurarea unui dialog durabil între autoritatea elec-
torală și societatea civilă. Astf el, pentru a facilita 
implementarea diferitor programe de educaţie ci-
vică, Comisia Electorală Centrală și Coaliţia Civică 
pentru Alegeri Libere și Corecte au încheiat în apri-
lie 2011 un Acord de parteneriat privind colabora-
rea în domeniul educaţiei electorale în contextul 
alegerilor locale generale, care au avut loc în luna 
iunie curent.

În perioada dintre alegeri, Comisia Electorală 
Centrală este antrenată în acti vităţi de educaţie 
civică, sărbătorind Ziua internaţională a alegerilor 
(prima zi de joi a lunii februarie) și Ziua tî nărului 
alegător (noiembrie). Anul acesta, Ziua internaţi-
onală a alegerilor a fost marcată pentru a patra 
oară consecuti v, aceasta fi ind lansată la Conferinţa 
Globală a Ofi cialilor Electorali, desfășurată în sep-
tembrie 2005 în Ungaria.  

Cu această ocazie, Comisia Electorală Centra-
lă a ţinut o conferinţă de presă la care s-a vorbit 
despre importanţa alegerilor într-o societate de-
mocrati că, despre faptul că fi ecare scruti n electo-
ral reprezintă un test al democraţiei, care duce la 
creșterea bunăstării ţării, a imaginii și credibilităţii 
statului în relaţiile cu partenerii străini. 

Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu 
Facultatea de Drept a USM și Insti tutul  Tineretu-
lui Guvernator din Moldova, au organizat o masă 
rotundă cu genericul „Raţiunea de a vota”. La eve-
niment au parti cipat peste 50 de studenţi care au 
manifestat un viu interes faţă de subiectele abor-
date. Parti cipanţii la masa rotundă au vorbit des-
pre însemnătatea alegerilor ca prim criteriu al de-
mocraţiei, conști enti zarea necesităţii parti cipării la 
scruti n și formarea ati tudinii civice faţă de proble-
mele curente ale societăţii.

În cadrul mesei rotunde au fost discutate moti -
vele pentru care merită să mergi la vot și s-a men-
ţionat că votul trebuie să fi e raţional, iar ti nerii 

trebuie să se implice mai mult în alegeri, precum 
și faptul că un rol enorm în promovarea culturii 
democrati ce revine politi cienilor.

De asemenea, cu prilejul Zilei internaţionale a 
alegerilor, Comisia Electorală Centrală, în parteneri-
at cu Insti tutul Tineretului Guvernator din Moldova 
și cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plasti ce 
din Republica Moldova, a elaborat un spot de edu-
caţie civică dedicat acestei sărbători. Spotul a fost 
realizat de studenţi-voluntari ai Academiei; prin el 
Comisia Electorală Centrală a transmis un mesaj de 
felicitare cu ocazia acestei sărbători. Spotul a fost 
difuzat în perioada 3-4 februarie 2011 de către mai 
multe posturi de televiziune cu acoperire naţională. 
În același context, Compania publică IPNA Telera-
dio-Moldova a difuzat două emisiuni radiofonice și 
o emisiune televizată, la care a parti cipat conduce-
rea CEC și reprezentanţi ai societăţii civile. În emi-
siune parti cipanţii au analizat diferite aspecte ale 
procesului electoral din Republica Moldova.

Două concursuri dedicate ti nerilor cu vîrsta cu-
prinsă între 14 și 25 de ani: „Cel mai bun poster 
moti vaţional la alegerile locale generale” și  „Cel 
mai bun slogan moti vaţional la alegerile locale ge-
nerale” au fost lansate în cadrul unei conferinţe de 
presă organizate în acest scop. 

Prin aceste concursuri s-a urmărit sensibilizarea 
ti nerilor privind importanţa votării pentru edifi ca-
rea unei societăţi democrati ce, informarea ti nerilor 
privind dreptul lor de vot, identi fi carea și sti mula-
rea ti nerilor cu apti tudini creati ve și cunoști nţe în 
domeniul aplicat. Lucrările au fost evaluate după 
criterii ca valoarea arti sti că și originalitatea lucrării, 
atracti vitatea și claritatea mesajului posterului, cali-
tatea și acurateţea executării/imprimării, creati vita-
te, claritatea și coerenţa mesajului, imparţialitate.

Masa rotundă „Raţiunea de a vota”, 
Facultatea de Drept a USM, 3 februarie 2011.
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La concursul „Cel mai reușit slogan moti va-
ţional la alegerile locale generale” au parti cipat 
41 de persoane, concurenţii încadrîndu-se în te-
mati ca concursului. În urma evaluării lucrărilor 
de către membrii comisiei și reieșind din punc-
tajul acumulat de fi ecare parti cipant la concurs, 
cîști gătorii au fost premiaţi cu telefoane mobile, 
camere foto digitale, MP3 player, memory sti ck 
de 8 GB. Este de menţionat faptul că la concur-
sul „Cel mai bun poster moti vaţional la alegeri-
le locale generale” a parti cipat un elev pe nume 
Robert Cinciuc de numai 14 ani, care nu s-a în-
cadrat în categoria de vîrstă impusă de regula-
ment. Acesta însă și-a moti vat parti ciparea prin 
faptul că o societate democrati că se bazează pe 
cetăţeni bine informaţi și conști enţi de drepturile 
sale, iar el se consideră ca atare. La concursul de 
slogane învingător a ieșit studentul Facultăţii de 
Fizică a Universităţii de Stat din Moldova Simi-
on Banu, care a parti cipat cu sloganul „Ești  tî năr 
și îndrăzneţ – votează pentru că ai preţ”. Pentru 
concursul de postere locul I a fost oferit studen-
tei Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
Cristi na Boico. În posterul prezentat în formă de 
puzzle, aceasta a argumentat că „votul tău este 
așteptat pentru a asigura integritatea. Nimeni nu 
poate suplini golul lăsat de ti ne. Conectează-te 
la un viitor prosper”.

Lucrările parti cipanţilor la concursul de postere 
au fost expuse în cadrul unei expoziţii, organizată 
în incinta Comisiei. În organizarea și desfășurarea 
acestei acţiuni, Comisia a fost sprijinită de Minis-
terul Educaţiei.  

Ziua tî nărului alegător reprezintă un eveniment 
important pentru dezvoltarea abilităţilor de parti -
cipare a ti neretului la procesul de luare a deciziilor 
și promovarea valorilor democrati ce, atî t la nivel 
local, cît și cel republican. 

În cadrul celei de-a VI-a ediţii a Zilei tî nărului 
alegător din 2011, Comisia Electorală Centrală, în 
parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului 
și IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, a organi-
zat un concurs TVC cu genericul „20 de ani de ale-
geri democrati ce”, la care echipele parti cipante 
au avut posibilitatea de a-și demonstra ingeniozi-
tatea și cunoașterea drepturilor electorale și ce-
tăţenești . Scopul concursului a fost valorifi carea 
și promovarea potenţialului creator al ti nerii ge-
neraţii; încurajarea ti nerilor de a se implica acti v 
în procesele democrati ce și sensibilizarea ti neri-
lor privind drepturile lor electorale. Două echipe, 
„Votat!” și „Youth SMILE”, au concurat între ele 
la următoarele probe: Prezentarea, Înviorarea, 
Concursul noutăţilor și Tema de acasă. Astf el, 

Cîștigătorii concursului „Cel mai bun poster motivaţional 
la alegerile locale generale”.

Echipa „Votat!”, locul I, concursul TVC.

Echipa „Youth SMILE”, locul II, concursul TVC.

maketa.indd   16maketa.indd   16 05.01.2012   13:05:5405.01.2012   13:05:54



BULETIN  INFORMATIV  NR. 7 17

membrii juriului au apreciat la echipe originali-
tatea ideilor prezentate, umorul și abilitatea de a 
improviza. În urma rezultatului fi nal, Trofeul Tînă-
rului Alegător a fost cîști gat de echipa „Votat!”. În 
afară de Trofeu, echipa cîști gătoare a primit me-
dalii, diplome și premii bănești  în valoare de 400 
de lei pentru fi ecare parti cipant. Locul doi a fost 
obţinut de echipa „Youth SMILE”, care s-a ales cu 
diplome și premii bănești  în valoare de 300 de lei 
pentru fi ecare parti cipant.Concursul desfășurat 
la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” a 
creat o bună dispoziţie tuturor celor prezenţi.  

Acţiunile de educaţie civică și informare a ale-
gătorilor consti tuie o componentă esenţială a pro-
cesului democrati c. Plenitudinea acti vităţilor de 
acest gen, desfășurate de către Comisia Electorală 
Centrală, atî t în ti mpul campaniei electorale, cît și 
în perioada dintre alegeri, au ca scop încurajarea 
ti nerilor de a parti cipa la alegeri, precum și sensibi-
lizarea cetăţenilor privind rolul și importanţa nor-
melor și principiilor democrati ce. Totodată, acestea 
contribuie în mod evident la ridicarea gradului de 
cunoaștere de către cetăţeni a normelor democra-
ti ce și la culti varea spiritului civic în societate.

Lucrări prezentate pentru concursul „Cel mai bun poster motivaţional la alegerile locale generale”.
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Instruirea este una dintre 
priorităţile Comisiei Electorale 
Centrale. Califi carea profesi-
onală a membrilor consiliilor 
electorale de circumscripţie și a 
membrilor birourilor electorale 
ale secţiilor de votare consti tuie 
puncte de reper pentru corecti -
tudinea alegerilor și referinţe 
importante pentru observatorii 
naţionali și internaţionali atunci 
cînd apreciază modul de desfă-
șurare a scruti nului.

Anul acesta, o atenţie spo-
rită a fost acordată organizării 
instruirii funcţionarilor electorali pentru alegerile 
locale generale. De la bun început, ar trebui să 
menţionăm cîteva provocări importante, care au 
diferenţiat instruirea din acest an de cea organi-
zată pentru alegerile parlamentare anti cipate din 
anul trecut, și anume:

ulti mele alegeri locale generale au fost des-- 
fășurate patru ani în urmă; 
există o serie de prevederi legale, care dife-- 
renţiază organizarea acestui ti p de scruti n 
de cel parlamentar, cu care persoanele an-

trenate în organizarea alegerilor sînt destul 
de bine familiarizate avînd în vedere faptul 
că, începînd cu anul 2009, am avut 3 scruti -
ne parlamentare;
chiar înainte de începerea campaniei elec-- 
torale, au fost efectuate o serie de modifi -
cări procedurale la legislaţia electorală;
pentru alegerile locale generale este consti tu-- 
it încă un nivel de organe electorale – consili-
ile electorale de circumscripţie de nivelul întî i, 
în care au acti vat circa 9000 de persoane. 

Ca și în anii precedenţi, formula pentru care a 
optat Comisia Electorală Centrală în demersul său 
de profesionalizare a funcţionarilor electorali este 
modelul de instruire „în cascadă”.

Astf el, consiliile electorale de nivelul II au be-
nefi ciat de o instruire de două zile, consiliile elec-
torale de nivelul I au benefi ciat de un seminar de 

instruire de 1 zi, iar membrii birourilor secţiilor 
de votare – de 2 seminare, a cîte 1 zi. Contabilii 
consiliilor electorale de nivelul II au parti cipat la 
2 seminare de instruire. O altă categorie de per-
soane care au fost instruite de către CEC au fost 
operatorii proiectului-pilot de testare a registrului 
electronic al alegătorilor și operatorii sistemului de 
transmitere electronică a datelor privind înregis-
trarea concurenţilor electorali, parti ciparea la vot 
și totalizarea alegerilor. CEC a desfășurat seminare 
și pentru autorităţile administraţiei publice locale. 

INSTRUIREA FUNCŢIONARILOR ELECTORALI 
PENTRU ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 5 IUNIE 2011

Dr. Doina Bordeianu, șefa secţiei educaţie civică, training-uri 
și secretariat
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În afară de acti vităţile sus-menţionate, Comi-
sia a elaborat și a distribuit materiale didacti ce în 
două limbi: 

manuale pentru membrii consiliilor electo-- 
rale de circumscripţie de nivelul I;
manuale pentru membrii consiliilor electo-- 
rale de circumscripţie de nivelul II; 
manuale pentru membrii birourilor electo-- 
rale ale secţiilor de votare;
îndrumare pentru operatorii sistemului de - 
transmitere electronică a datelor;

îndrumare pentru operatorii proiectului-pi-- 
lot „Registrul electronic al alegătorilor”;
ghiduri metodice pentru președinţii consili-- 
ilor electorale de circumscripţie;
fi lm instructi v pentru membrii birourilor - 
electorale ale secţiilor de votare.  

Materialele didacti ce cuprind regulamente, 
instrucţiuni, modele de documente, explicaţii ale 
procedurilor electorale, alte informaţii în măsură 
să faciliteze considerabil sarcinile funcţionarilor 
electorali din momentul stabilirii datei alegerilor și 
pînă la totalizarea alegerilor.

Instruirea funcţionarilor electorali a fost efec-
tuată în 3 etape. După fi ecare etapă, reprezentan-
ţii consiliului electoral de nivelul I, de nivelul II și, 
respecti v, ai birourilor electorale au organizat se-
minare în propriul organ electoral. În ulti ma săp-
tămînă de înaintea alegerilor, reprezentanţii consi-
liului electoral de nivelul I și ai birourilor electorale 
au organizat un seminar pentru ceilalţi membri ai 
organului electoral pentru repetarea următoare-
lor teme: ziua alegerilor, numărarea voturilor și 
totalizarea rezultatelor, transmiterea informaţiei 
și materialelor electorale.

Pregătirea membrilor CEC pentru seminarele din teritoriu, 
sediul CEC, 10 mai 2011.

Planul activităţilor de instruire, alegerile locale generale din 5 iunie 2011.
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Dar sa le luăm pe rînd. Prima etapă a avut loc 
imediat după consti tuirea consiliilor de nivelul II 
și alegerea conducerii acestora. Comisia Electo-
rală Centrală a instruit, în cadrul unui seminar de 
2 zile, cîte 2 reprezentanţi ai consiliilor electorale 
de nivelul II, un reprezentant din partea adminis-
traţiei publice locale din mun. Bălţi și 6 persoane 
din partea administraţiei publice locale din mun. 
Chișinău. Pe lîngă temati cile legate nemijlocit de 
atribuţiile consiliilor, parti cipanţii au fost instruiţi 
cum să instruiască membrii consiliilor electorale 
de nivelul I și membrii birourilor electorale.

A doua etapă s-a desfășurat după consti tuirea 
consiliilor electorale de nivelul I și alegerea condu-
cerii acestora. Consiliile de nivelul II au organizat 
un seminar de circa 4-5 ore pentru 2 reprezentanţi 
ai consiliilor electorale de nivelul I. În prima parte a 
seminarului au fost  discutate responsabilităţile și 
atribuţiile consiliului electoral de nivelul întî i, pre-
cum înregistrarea concurenţilor electorali de către 
consiliile electorale de circumscripţie de nivelul 
întî i; pregăti rea buleti nelor de vot; examinarea și 
soluţionarea contestaţiilor de către consiliile elec-
torale de circumscripţie de nivelul întî i; înregistra-
rea reprezentanţilor, persoanelor de încredere ale 
concurenţilor electorali și acreditarea observato-
rilor; recepţionarea documentelor și materialelor 
electorale; totalizarea rezultatelor alegerilor pe 
circumscripţie; împachetarea, sigilarea și transmi-
terea documentelor și materialelor electorale. În a 
doua parte a seminarului s-a abordat modalitatea 
de instruire a membrilor birourilor electorale ale 
secţiilor de votare de către consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul I. 

A treia etapă de instruire a fost organizată 
după consti tuirea birourilor electorale ale secţiilor 
de votare și alegerea conducerii acestora. Practi c 
în această etapă sînt instruiţi cei mai mulţi func-
ţionari electorali. Conform conceptului propus de 
Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale 
de circumscripţie au avut responsabilitatea de a 
organiza două seminare de instruire pentru biro-
urile electorale ale secţiilor de votare. 

Primul seminar a fost organizat de consiliul 
de nivelul II (CECER 2) în orașul de reședinţă al 
fi ecărui raion. Scopul principal a fost oferirea 
membrilor biroului o privire generală asupra res-
ponsabilităţilor lor și indicarea la ceea ce trebuie 
să facă și să cunoască înainte de ziua alegeri-

lor. În ajutorul organizatorilor, CEC a venit cu o 
agendă și un ghid de instruire.  Membrii CEC au 
fost prezenţi la aceste seminare raionale pentru 
a răspunde la întrebările mai difi cile și pentru a 
prezenta poziţia la diverse capitole problemati -
ce. În acest sens, membrii CEC au parti cipat la un 
seminar separat privind conceptul de instruire al 
BESV care i-a ajutat să se pregătească mai bine de 
această acti vitate.

Al doilea seminar trebuia organizat de consiliul 
de nivelul I (CECER 1) în colaborare cu CECER 2. 
Durata seminarului – 3-4 ore, momentul desfă-
șurării – înainte de ziua alegerilor. Obiecti vul prin-
cipal al celui de-al doilea seminar a fost să ofere 
o prezentare generală a responsabilităţilor mem-
brilor biroului în ziua alegerilor, să organizeze ac-
ti vităţi practi ce și să abordeze abilităţile-cheie ne-
cesare în ziua alegerilor. Cel de-al doilea seminar 
trebuia organizat în grupuri mici (25-35 persoane) 
pentru a fi  mai interacti v și pentru a permite CE-
CER să acorde mai multă atenţie detaliilor. În susţi-
nerea seminarului 2, CEC a instruit CECER 2 privind 
modul în care acești a vor explica CECER 1 cum să 
instruiască BESV și a oferit pentru CECER 1 materi-
ale și un ghid de instruire. 

Generalizînd, de prima etapă a fost responsabi-
lă în totalitate Comisia Electorală Centrală, de cea 
de-a doua – consiliile electorale de circumscripţie 
de nivelul II, iar în ceea ce privește etapa a treia res-
ponsabilităţile s-au împărţit între consiliul electoral 
de circumscripţie de nivelul I și de nivelul II. Dintre 
acești a experienţa cea mai mică în organizarea in-
struirilor o aveau consiliile electorale de nivelul I. 

Reieșind din acest considerent, dar și pentru a 
evalua calitatea celui de-al doilea seminar organi-
zat pentru membrii birourilor electorale ale secţii-
lor de votare, CEC, împreună cu Fundaţia Interna-
ţională pentru Sisteme Electorale (IFES), a elaborat 
un program de monitorizare. 

Au fost angajaţi ti mp de 10 zile cinci monitori 
cu experienţă de facilitatori.  Acești a au contactat 
și intervievat președinţii CECER 2 din fi ecare raion, 
au identi fi cat unde și cînd trebuie să se desfășoare 
seminarul nr. 2 pentru membrii birourilor, au cla-
rifi cat necesităţile CECER 1 și 2 pentru organizarea 
acestei acti vităţi, au vizitat cel puţin un seminar, 
au completat un formular de evaluare și au scris 
un raport. Prin intermediul acestor monitori, CEC 
a reușit să realizeze următoarele:
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monitorizarea implementării programului - 
de instruire al membrilor birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare;
asigurarea că toate CECER 2 nu au uitat - 
despre necesitatea și importanţa desfășu-
rării seminarului nr. 2;
oferirea unei asistenţe rezonabile în organi-- 
zarea seminarului nr. 2. 

Conform rapoartelor monitorilor, toate consili-
ile electorale de circumscripţie au organizat instru-
iri pentru birourile electorale ale secţiilor de vota-
re. Totuși, deși CECER 2 au fost instruite și cunoș-
teau conceptul de instruire, niciunul nu a urmat 
recomandările CEC în totalitate. În aproape toate 
raioanele, responsabilitatea pentru organizarea 
seminarului nr. 2 a fost asumată de CECER 2 și nu 
de CECER 1. Sinteti zînd, monitorii au raportat un 
șir de probleme în seminarele pe care le-au vizitat, 
și anume:

seminarele au fost axate majoritar pe parti -- 
cipanţii cu experienţă;
seminarele au fost organizate prea aproape - 
de ziua alegerilor;
seminarele au fost organizate în grupuri și - 
auditorii prea mari pentru a asigura nivelul 
de interacţiune dorit;
materialele de suport nu au fost distribuite - 
la unele birouri electorale ale secţiilor de 
votare; 
în unele raioane nu au fost sufi ciente mate-- 
riale în limba rusă.

Consiliile electorale de cir-
cumscripţie care au organizat 
bine instruirile au inclus ra-
ioanele Căușeni, Criuleni, Șol-
dănești  și Telenești . Un nivel 
de organizare inferior au de-
monstrat raioanele Nisporeni 
și Rezina.

Concluzii 
Ca și de fi ecare dată, după 

alegeri, Comisia Electorală 
Centrală analizează perfor-
manţa sa, dar și a organelor 
electorale inferioare și formu-
lează propuneri de modifi ca-
re a practi cii electorale. Acest 

exerciţiu a fost efectuat și la capitolul instruirea 
funcţionarilor electorali. Prezentăm mai jos con-
cluziile la care am ajuns. 

1. Membrii organelor electorale inferioare, 
mai ales cei desemnaţi de către parti dele politi ce, 
nu sînt interesaţi/moti vaţi să-și îndeplinească atri-
buţiile de serviciu. De aici reiese și dezinteresul lor 
faţă de seminarele de instruire organizate în peri-
oada electorală. Consecinţa cea mai gravă este că 
în ziua alegerilor în organele electorale ajung să 
lucreze persoane incompetente, fapt ce afectea-
ză buna desfășurare a procesului electoral, dar și 
imaginea funcţionarilor electorali. 

Acţiuni propuse pentru soluţionarea problemei
Trebuie întreprinse măsuri pentru consti tuirea 

Centrului de instruire conti nuă în domeniul electo-
ral, desfășurarea cursurilor de instruire și certi fi ca-
rea unui număr sufi cient de potenţiali funcţionari 
electorali care ulterior vor fi  angajaţi în organele 
electorale inferioare. Totodată, trebuie de indicat 
clar în legislaţie că CEC sau CECER poate exclude un 
membru al consiliului/biroului în cazul în care aces-
ta nu-și îndeplinește corespunzător atribuţiile.   

2. Deseori, membrii birourilor electorale (în 
special cei din partea parti delor politi ce) sînt pro-
puși în componenţa biroului cu puţin ti mp înainte 
de ziua alegerilor, neavînd experienţa necesară. 
În condiţia în care seminarele trebuie desfășura-

Seminar cu membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
Alegerile locale generale din 5 iunie 2011, r-ul Strășeni.
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te imediat după consti tuirea organelor electorale, 
acești  membrii rămîn neinstruiţi, nu au destul ti mp 
pentru a se încadra în acti vitatea biroului electoral 
și nu pot desfășura o acti vitate producti vă.

Acţiuni propuse pentru soluţionarea problemei
Se propune modifi carea Codului electoral prin 

introducerea unui nou arti col care să stabilească 
un termen limită pentru înlocuirea membrilor bi-
rourilor electorale. În același ti mp, pentru a nu blo-
ca acti vitatea organelor electorale, se va stabili în 
cod, ca după expirarea termenului sus-menţionat, 
membrii să fi e supliniţi de către Comisia Electorală 
Centrală din Registrul Funcţionarilor Electorali. 

3. Odată cu modernizarea procesului electoral, 
atribuţiile funcţionarilor implicaţi sînt diversifi ca-
te, iar legislaţia electorală suferă modifi cări de la 

un scruti n la altul. Pe de altă parte, perioada de 
ti mp alocată instruirii și pregăti rilor pentru alegeri, 
dar și fi nanţarea acestui proces este insufi cientă 
rămînînd la un nivel constant.   

Acţiuni propuse pentru soluţionarea problemei
Una dintre soluţii ar fi  înaintarea unor propu-

neri la Codul electoral în sensul măririi perioadei 
în care este anunţată data alegerilor și includerii 
exprese a unei limitări în ceea ce ţine de perioada 
în care pot fi  efectuate modifi cări la legislaţie.

Totodată, este necesară crearea Centrului de 
instruire conti nuă funcţional responsabil de per-
fecţionarea profesională a persoanelor implicate 
în procesul electoral și conti nuarea instruirii mem-
brilor birourilor electorale, consiliilor electorale, 
contabililor și operatorilor.

Materiale CEC utilizate în procesul de instruire la alegerile locale generale din 5 iunie 2011.
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Atunci cînd în ţară au loc anumite evenimente 
electorale (alegeri sau referendumuri), o bună par-
te din populaţie este implicată într-un fel sau altul 
în organizarea și desfășurarea acestora. Roluri sînt 
multe. Unii fac parte din organele electorale ca 
funcţionari electorali, alţii sînt observatori sau re-
prezentanţi ai concurenţilor electorali, alţii sînt jur-
naliști  care mediati zează întreg procesul electoral, 
alţii aspiră la o funcţie electi vă și candidează în ale-
geri, alţii îi ajută și fac campanie în favoarea lor și 
mai sînt cei pentru care evenimentul electoral a fost 
gîndit de la bun început și anume – alegătorii.

Pentru ca toate aceste persoane să poată să-și 
joace „rolurile” profesionist, ei trebuie instruiţi co-
respunzător. Promovarea culturii electorale este 
posibil de realizat mai ușor atunci cînd toate per-
soanele implicate înţeleg bine procesul electoral.

La nivel internaţional, cel mai cunoscut curs 
de instruire este programul BRIDGE, acronim care 
vine din engleză și înseamnă Building Resources in 
Democracy, Governance and Electi ons sau în tra-
ducere – Crearea resurselor pentru Democraţie, 
Guvernare și Alegeri. 

Proiectul BRIDGE a luat naștere la o ședinţă a 
experţilor internaţionali reuniţi în anul 1999, în 

Canberra, Australia. Ideea era să fi e uti lizată expe-
rienţa celor care au acti vat în alegeri în diferite ţări 
și să fi e transformată într-un curriculum informa-
ti v și dinamic. Primul atelier de lucru BRIDGE  a 
fost desfășurat în anul 2001, în Republica Demo-
crati că Timorul de Est (stat insular situat în partea 
de sud-est a Asiei). Partenerii proiectului BRIDGE 
sînt Insti tutul Internaţional pentru Democraţie și 
Asistenţă Electorală (IDEA), Comisia Electorală din 
Australia (AEC), Divizia de Asistenţă Electorală a 
ONU (EAD-UN), Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare (PNUD) și Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale (IFES).

Curriculum BRIDGE a fost elaborat în comun de 
către zeci de experţi electorali din întreaga lume. 
BRIDGE uti lizează o metodologie bazată pe tehnici 
de învăţare pentru adulţi, lucru în echipă și instru-
ire prin practi care. Pe lîngă cunoști nţe, metodolo-
gia modernă și inovati vă a BRIDGE oferă parti ci-
panţilor posibilitatea de a consolida comunicarea 
în interiorul organizaţiei sau între mai multe orga-
nizaţii, ţări și culturi. 

Cursul BRIDGE nu este un curs de instruire 
operaţională. El nu încearcă să impună un anumit 
model de organizare a alegerilor, ci mai degrabă 
încurajează parti cipanţii să înveţe din exemplele 
diferitor ţări. Prezentî nd practi cile concrete uti liza-
te în statele lumii, BRIDGE se bazează pe principii 
care stau la baza organizării și desfășurării tuturor 
alegerilor libere și corecte, indiferent de ţara în 
care ele au loc. 

BRIDGE  – OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
ÎN DOMENIUL ELECTORAL

Dr. Doina Bordeianu, șefa secţiei educaţie civică, 
training-uri și secretariat
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BRIDGE nu trebuie perceput ca un instrument 
„de ulti m moment” pentru organele electorale și 
alte persoane interesate. El este un instrument pe 
termen lung, de dezvoltare a capacităţilor și de 
aceea se va organiza cel mai bine în perioada de 
evaluare și planifi care a ciclului electoral. 

În ulti mii doi ani, BRIDGE a cunoscut o creștere 
uimitoare. În fi ecare săptămînă, undeva în lume 
se desfășoară un atelier BRIDGE, cele 10 module 
BRIDGE au fost exti nse pînă la 24, o nouă compo-
nentă a proiectului, și anume Democraţie și Gu-
vernare, a fost elaborată, iar contribuţia BRIDGE 
la îmbunătăţirea prestării serviciilor publice a fost 
recunoscută prin Premiul Naţiunilor Unite pentru 
Administraţie Publică.  

Versiunea nr. 2 a cursului BRIDGE este formată 
din:

două module de bază:- 
Planifi carea strategică și fi nanciară;o 

Introducere în administrarea alegerilor;  o 
trei grupuri temati ce: - 

Arhitectura electoralăo  – modulele din 
acest grup temati c au în comun natura 
strategică, toate vizează mai mult de un 
ciclu electoral și impun planifi carea pe 
5-10 ani înainte;
Conlucrarea cu părţile interesate/ actori o 
electorali – aceste module sînt grupate 
astf el, deoarece defi nesc părţile intere-
sate, interesele lor în cadrul alegerilor, 
nevoile speciale în cadrul fi ecărei etape 
a procesului electoral, cazurile în care 
părţile interesate infl uenţează poziti v 
sau negati v procesul electoral, precum 
și organele electorale; 
Operaţiuni electoraleo  – modulele gru-
pate sub această denumire se concen-
trează pe toate aspectele procedurale 
ale procesului electoral

În tabelul nr. 1 sînt prezentate modulele 
BRIDGE în funcţie de numărul de seminare tema-
ti ce desfășurate în lume.

Sursa: http://bridge-project.org/news/others/935-bridge-statistics
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Potrivit paginii web a proiectului BRIDGE, pînă 
în prezent au fost desfășurate circa 400 de ateliere 
de lucru. Numărul acestora este în conti nuă creș-
tere. Dacă în anul 2001 au avut loc mai puţin de 10 
seminare, atunci în 2011 sînt circa 100. 

Analizînd răspîndirea seminarelor de tip 
BRIDGE pe regiuni, observăm că cele mai multe 
au avut loc în Oceania, ţările din lumea arabă, Asia 
și Africa (vezi tabelul nr. 2).

În Republica Moldova, primul curs de instruire 
de ti p BRIDGE, și anume modulul Formare de faci-
litatori,  a avut loc în anul 2009. Ulterior, Comisia 
Electorală Centrală, împreună cu partenerii de dez-
voltare PNUD și IFES, a organizat modulele Planifi -
care strategică și fi nanciară, Votarea în afara ţării, 
Educaţie civică, Introducere în administrarea alege-
rilor și Înregistrarea alegătorilor.  În afară de aceas-
ta, în anul 2011, reprezentanţi ai CEC au parti cipat 

la cursurile BRIDGE organizate la nivel regional în 
Așhabad (Turkmenistan) și Budapesta (Ungaria). 

Curriculum BRIDGE, așa cum am menţionat ante-
rior, a fost elaborat de un grup de experţi internaţio-
nali. Pentru implementarea acestuia, Ofi ciul BRIDGE 
a creat o reţea de facilitatori. Acești a sînt persoane 
care urmează o procedură de acreditare și apoi ob-
ţin dreptul de a desfășura modulele BRIDGE și de a 
uti liza metodologia BRIDGE. După cum arată datele 
stati sti ce, către sfî rșitul anului 2011, s-au desfășurat 
circa 70 de cursuri de Formare a Formatorilor (TtF) și 
aproximati v 1300 de facilitatori au fost acreditaţi.

Urmare a TtF-ului de 2 săptămîni desfășurat 
la Chișinău în 2009, au fost semi-acreditaţi în ca-
litate de facilitatori BRIDGE 11 reprezentanţi ai 
Comisiei Electorale Centrale și ai partenerilor de 
dezvoltare. În prezent, 9 dintre acești a și-au defi ni-
ti vat acreditarea și sînt facilitatori BRIDGE de nivel 
Workshop. De remarcat că la momentul de faţă, 
aceste persoane sînt unicii facilitatori vorbitori de 
limbă română din lume. 

Implicarea Comisiei Electorale Centrale în pro-
iectul BRIDGE consti tuie un avantaj pentru Repu-
blica Moldova și o oportunitate pentru perfecţio-
nare profesională în domeniul electoral. De apreci-
at este și că CEC, datorită faptului că reprezentanţi 
ai săi sînt facilitatori acreditaţi, poate desfășura 
acest ti p de instruire de sine stătător. La începutul 
arti colului am menţionat că BRIDGE poate fi  orga-
nizat pentru diferiţi actori electorali. În ulti mii doi 
ani, CEC a invitat în calitate de parti cipanţi la aces-
te instruiri funcţionari electorali, reprezentanţi ai 
autorităţilor administraţiei publice locale, ai Minis-
terului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ai 
organizaţiilor internaţionale partenere. 

Cu siguranţă, capacitatea CEC de a desfășura 
cursuri BRIDGE recunoscute la nivel internaţional 
urmează a fi  consolidată și acest fapt se va putea 
realiza plenar odată cu crearea de către Comisia 
Electorală Centrală a Centrului de Instruire Conti -
nuă în Domeniul Electoral.

Sursa: http://bridge-project.org/news/others/935-bridge-statistics
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Secvenţe din seminarele BRIDGE desfășurate de către Comisia Electorală Centrală.
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Pe data de 5 iunie 2011 în Republica Moldo-
va au avut loc alegerile locale generale. Garanţia 
desfășurării unor alegeri libere și corecte depinde 
în mare parte de prezenţa și acti vitatea observa-
torilor. În acti vitatea lor, ei se conduc de Consti -
tuţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de 
Regulamentul privind statutul observatorilor și 
procedura de acreditare a acestora, de alte acte 
normati ve în domeniu, precum 
și de tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este 
parte.

Conform prevederilor lega-
le, la alegerile locale, Comisia 
Electorală Centrală și consiliile 
electorale de circumscripţie 
acreditează observatori naţi-
onali din partea organizaţii-
lor neguvernamentale inter-
ne. Avînd în vedere specifi cul 
alegerilor locale, concurenţii 
electorali au posibilitatea de 
a înainta observatori doar în 
consiliile electorale de circum-
scripţie de nivelul întî i în vede-
rea monitorizării alegerilor în 

fi ecare secţie de votare din localitatea pentru care 
ei și-au înregistrat candidaţi. Norma a fost prevă-
zută pentru a nu admite acreditarea într-o secţie 
de votare a mai multor persoane din partea ace-
luiași concurent, în caz contrar s-ar crea condiţii 
inegale parti cipanţilor la alegeri și aglomeraţie în 
localul secţiei de votare. Totodată, concurenţii au 
avut posibilitatea să-și înregistreze cîte un repre-
zentant în organele electorale de fi ecare nivel.

Comisia Electorală Centrală este interesată ca 
alegerile să fi e monitorizate de un număr cît mai 
mare de insti tuţii abilitate, deoarece prezenţa ma-
sivă a observatorilor permite mai multă transpa-
renţă procesului electoral, contribuie la creșterea 
încrederii cetăţenilor în rezultatele alegerilor, aju-
tă la identi fi carea și evitarea eventualelor fraude. 
Aprecierile poziti ve date de experţii electorali re-
prezintă dovada organizării și desfășurării unor ale-
geri libere și corecte, iar rapoartele de monitoriza-
re scot în evidenţă eventualele probleme, oferind 
astf el oportunităţi de perfecţionare a procedurilor 
și legislaţiei electorale.  

Este foarte important ca în acti vitatea lor ob-
servatorii să fi e imparţiali și prin acţiunile lor să nu 
facă agitaţie electorală. Ei au dreptul doar să mo-
nitorizeze procesul electoral, fără a se implica în 
organizarea și desfășurarea lui, avînd posibilitatea 
de a informa președintele organului electoral des-

OBSERVAREA ALEGERILOR LOCALE GENERALE DIN 2011

Corneliu Pasat, consultant superior, 
secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat

Briefi ng pentru observatori naţionali și internaţionali, 
sediul CEC, 3 iunie 2011.
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pre neregulile observate. Totodată, pentru obţine-
rea unei monitorizări cît mai corecte și mai credibi-
le, organele electorale și alţi subiecţi electorali nu 
trebuie să se implice în acti vitatea observatorilor, 
avînd acest drept doar în condiţiile legii. 

Cu părere de rău, la alegerile din acest an, CEC 
a constatat încălcarea statutului de observator de 
către observatorii acreditaţi din partea unei orga-
nizaţii obștești  și a fost nevoită să anuleze acredi-
tarea acestora. Deși organizaţia respecti vă a ata-
cat hotărîrea emisă de CEC în instanţa de judecată, 
aceasta a rămas în vigoare. 

 Pe parcursul campaniei electorale, Comisia 
Electorală Centrală s-a afl at într-o colaborare con-
ti nuă și consolidată cu reprezentanţii misiunilor 
de observare, fi ind recepti vă la doleanţele și soli-
citările lor. Observatorilor le este garantată libera 
parti cipare la ședinţele organelor electorale și la 
alte proceduri electorale importante, despre care 
ei sînt anunţaţi preventi v.  Tradiţional, înainte de 
ziua alegerilor, CEC a organizat un briefi ng pentru 
observatori, în cadrul căruia a fost făcută o totali-
zare preliminară a acti vităţii  sale și a fost distribuit 
un CD cu informaţie uti lă, în trei limbi. 

În scopul asigurării bunelor condiţii de acti vi-
tate a observatorilor internaţionali, ca și în anii 
precedenţi, pentru perioada electorală a fost con-
sti tuit un ofi ciu de protocol, din care au făcut par-
te atî t reprezentanţi ai CEC, cît și ai Cancelariei de 
Stat, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, Ministerului Transporturilor și Infras-
tructurii Drumurilor și Ministerului Culturii. Ofi ciul 
are următoarele atribuţii: organizează întî lniri și 
cazarea observatorilor, îi acreditează, le asigură 
întrevederi cu reprezentanţii tuturor subiecţilor 
implicaţi în alegeri, acumulează informaţie cu pri-
vire la alegeri de la observatorii internaţionali și 
o generalizează, organizează briefi ng-uri pentru 
observatorii internaţionali, totalizează materialele 
prezentate de ei etc.

Pentru alegerile locale generale din 5 iunie 
2011, CEC a adoptat 52 de hotărîri privind acredi-
tarea observatorilor naţionali și internaţionali. În 
total au fost acreditaţi 1187 de observatori naţi-
onali din partea a 15 insti tuţii și 147 de observa-
tori internaţionali din partea a 23 de insti tuţii. La 
rîndul lor, consiliile electorale de circumscripţie au 
acreditat din partea concurenţilor electorali și aso-
ciaţiile obștești  locale circa 10000 de observatori.

Observatorii internaţionali au reprezentat: mi-
siunile diplomati ce acreditate la Chișinău; organi-
zaţii internaţionale la care ţara noastră este parte 
sau cu care are relaţii de colaborare (OSCE/ODIHR; 
Consiliul Adunării Interparlamentare a statelor-
membre ale CSI; Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare (PNUD); Congresul Puterilor Locale 
și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE)); orga-
nizaţii neguvernamentale străine (Reprezentanţa 
Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electo-
rale (IFES); Fundaţia Est-Europeană din Moldova; 
Insti tutul Republican Internaţional (IRI); Insti tutul 
Naţional Democrati c pentru Relaţii Internaţionale 
(NDI)). În vederea efectuării schimbului de expe-
rienţă, necesar pentru elaborarea celor mai bune 
practi ci în domeniul electoral, la alegeri au fost 
prezenţi colegi din partea organelor electorale 
din România, Georgia, Ucraina și Letonia. Cea mai 
mare misiune de observatori naţionali a avut-o 
Asociaţia Obștească „Promo-LEX”, iar de observa-
tori internaţionali – OSCE/ODIHR.  

Potrivit aprecierilor date de observatori, scru-
ti nul din 5 iunie 2011 s-a desfășurat în conformi-
tate cu standardele naţionale și internaţionale în 
materie de alegeri. Concurenţii electorali au avut 

Monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011.
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oportunităţi echitabile pentru desfășurarea cam-
paniei sale, oferind alegătorilor oportunităţi poli-
ti ce disti ncte. Au fost apreciate eforturile Comisiei 
Electorale Centrale în ceea ce privește organizarea 
scruti nului, menţionîndu-se că a acti vat în mod 
colegial, imparţial și transparent. A fost remarcată 
îmbunătăţirea calităţii listelor electorale, fapt da-
torat colaborării efi ciente dintre Comisie și auto-
rităţile locale.

În același ti mp, s-a constatat că unele aspecte 
ale procesului electoral au fost marcate de lacune 

și abateri de la cadrul legal, cauzele fi ind caracterul 
specifi c al alegerilor locale, cultura politi că joasă a 
clasei politi ce, precum și pregăti rea superfi cială a 
unor subiecţi electorali. Observatorii au remarcat 
că mai există unele chesti uni de ordin juridic, ad-
ministrati v și de reglementare care trebuie să fi e în 
conti nuare luate în considerare pentru a îmbună-
tăţi procesul electoral. Comisia Electorală Centrală 
ţine cont de remarcele misiunilor de monitoriza-
re expuse inclusiv în cadrul conferinţei de analiză 
post-electorală. 

Monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011.
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Alegerile locale generale din 5 iunie 2011 au 
reprezentat cel mai important eveniment electo-
ral desfășurat în acest an. Tradiţional, după fi ecare 
scruti n se organizează un proces de analiză post-
electorală cu implicarea unui corp de funcţionari 
electorali și a altor persoane competente care eva-
luează toate aspectele ce ţin de alegeri și punctea-
ză în urma analizei iregularităţile și defi cienţele 
observate.

Pentru a stabili care au fost punctele forte, 
dar și lacunele în organizarea scruti nului, Comi-
sia Electorală Centrală, cu suportul partenerilor 
de dezvoltare, a organizat mai multe evenimente 
consacrate analizei acestor alegeri. 

Analiza post-electorală a inclus trei astf el de 
evenimente succesive interdependente. Primul 
eveniment, seminarul desfășurat la 28 iunie 2011, a 
avut drept obiecti v evaluarea internă a organizării și 
desfășurării procesului electoral și planifi carea eve-
nimentului următor. Agenda evenimentului nr. 2, or-
ganizat la 20 septembrie 2011, a cuprins 5 teme de 
discuţie în cadrul cărora au fost identi fi cate aspecte 
din legislaţia și practi ca electorală care necesită în 
mod stringent fi e perfecţionare, fi e concreti zare. 

S-au făcut recomandări concrete pentru perfecţio-
narea legislaţiei și a procedurilor electorale.

Conferinţa internaţională desfășurată la 22 sep-
tembrie 2011 a consti tuit ulti mul eveniment, cel 
de-al treilea, la care s-a propus spre dezbatere 
publică rezultatele evaluării interne a procesului 
electoral. 

În procesul de analiză post-electorală, au fost im-
plicaţi membrii Comisiei Electorale Centrale, funcţi-
onarii aparatului CEC, membrii consiliilor electorale 
de circumscripţie și  membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare. De asemenea au luat parte 
deputaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice cen-
trale și locale, reprezentanţi ai societăţii civile și ai 
organizaţiilor internaţionale, experţi ai Comisiei de 
la Veneţia și membri ai autorităţilor electorale din 
Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Letonia. 

Evenimentul 1 – Analiza internă asupra 
alegerilor locale generale din 5 iunie 2011

O primă analiză internă asupra alegerilor loca-
le generale din 5 iunie 2011 s-a făcut la 28 iunie 
2011, în cadrul unui seminar cu parti ciparea mem-
brilor  CEC, șefi lor de subdiviziuni din aparatul CEC 
și a partenerilor de dezvoltare.

Discuţiile au fost structurate conform urmă-
toarei agende:

refl ecţii asupra alegerilor: ce a mers bine și - 
ce trebuie de îmbunătăţit;
analize și rapoarte: parti cipanţii și-au expus - 
opiniile asupra recomandărilor prezentate 
de Promo-Lex și OSCE/ODIHR cu referire la 
alegerile locale generale;
planifi carea acţiunilor și următoarelor ana-- 
lize: s-au identi fi cat și discutat subiectele ce 
urmau a fi  supuse dezbaterilor la seminarul 
de analiză electorală din luna septembrie 
2011.

În cadrul discuţiilor au fost relevate succesele 
obţinute de CEC pe comparti mente: listele elec-

Text îngrijit de Angela Furtună,
     consultant, secţia alegeri și referendumuri 

ANALIZA POST-ELECTORALĂ A ALEGERILOR LOCALE GENERALE 
DIN 5 IUNIE 2011

Angela Furtună, 
consultant, secţia alegeri și referendumuri
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torale, administrarea alegerilor, implementarea 
tehnologiilor informaţionale, educaţia civică, in-
formarea alegătorilor și instruirea. 

S-au menţionat acti vităţile desfășurate în scurt 
ti mp pînă la alegeri și cele din cadrul alegerilor 
apreciate ca realizări în premieră ale CEC: 

Iniţierea procesului de creare a Registrului 1. 
funcţionarilor electorali, care este defi nit ca sis-
tem de evidenţă la nivel naţional a funcţiona-
rilor electorali din rîndul cărora CEC selectează 
candidaturi pentru a le propune în calitate de 
membri ai organelor electorale inferioare;
La solicitarea CEC, completarea de către Servi-2. 
ciul de Stat de Arhivă a Nomenclatoarelor-ti p 
ale dosarelor primăriilor și consiliilor raionale 
cu indici și termene de păstrare ale dosare-
lor care includ documentele electorale de la 
alegerile locale generale, precum: hotărîri ale 
consiliului/biroului, procese-verbale ale ședin-
ţelor acestora, listele de subscripţie ale candi-
daţilor independenţi, registre, acte etc. În felul 
acesta, documentele electorale sînt transmise 
imediat după alegeri în primării și consilii raio-
nale, după cum prevede art. 62 alin. (2) lit. c) 
din Codul electoral, fi ind asigurată completa-
rea fondului cu documente de interes local;
Implementarea blocului de funcţii „Concuren-3. 
ţii”, care a permis înregistrarea electronică a 
candidaţilor la funcţiile de primar și consilier; 
introducerea în sistem a denumirilor concu-
renţilor electorali (formaţiuni politi ce), împre-
ună cu datele candidaţilor de pe  listele aces-
tora; ca rezultat, buleti nele de vot au putut fi  
generate automat; 
Afi șarea on-line în incinta CEC la turul al doi-4. 
lea de scruti n din 19 iunie 2011 a rezultate-
lor  votării pentru funcţia de primar general al 
municipiului Chișinău cu plasarea fotografi ilor 
concurenţilor electorali și numărul de voturi 
valabil exprimate pentru fi ecare, inclusiv cota 
parte (datele fi ind transmise o dată la 1 min.), 
oferindu-se posibilitatea de a monitoriza rezul-
tatele preliminare ale votării;
Implementarea proiectului-pilot de testare a 5. 
Registrului electronic al alegătorilor în secţiile 
din sectorul Centru, municipiul Chișinău, da-
torită căruia a fost posibilă vizionarea on-line 
a procesului electoral, cu afi șarea (odată la 10 
sec.) a informaţiei privind numărul de alegători 

înscriși în listele electorale de bază/suplimen-
tare, inclusiv numărul celor care au parti cipat 
la votare;      
Parti ciparea CEC la fi nanţarea campaniei de in-6. 
formare;
Aplicarea metodei de informare prin uti lizarea 7. 
autobuzului informaţional;
Instruirea contabililor pentru consiliile electo-8. 
rale de circumscripţie. 
Dintre acti vităţile conti nuate și care au perfec-

ţionat procesul electoral, au fost remarcate urmă-
toarele:  

În vederea îmbunătăţirii calităţii listelor elec-1. 
torale, elaborarea de către CEC a îndrumaru-
lui practi c, inti tulat „Autorităţile administraţi-
ei publice locale în alegerile locale generale 
din 5 iunie 2011”, ce conţinea explicaţii cu 
descrierea detaliată a pașilor privind comple-
tarea listelor electorale, de acest îndrumar 
conducîndu-se autorităţile publice locale (în 
conti nuare – APL);
Efectuarea analizei detaliate a listelor electora-2. 
le de bază, care a avut ca fi nalitate identi fi ca-
rea defi cienţelor și comunicarea lor APL pentru 
a fi  înlăturate;
Elaborarea de către CEC cu suportul partene-3. 
rilor de dezvoltare a spoturilor de educaţie 
civică și informaţionale, care au fost solicitate 
spre difuzare de un număr mai mare de insti -
tuţii media faţă de alegerile precedente, fi ind 
majoraţi și ti mpii de antenă;
Uti lizarea reţelelor de socializare, precum și a 4. 
altor metode promoţionale de alternati vă;
Exti nderea colaborării cu ONG-rile și cu alţi par-5. 
teneri în organizarea campaniei de informare;
Adaptarea la condiţiile alegerilor locale gene-6. 
rale a materialelor de instruire și diseminarea 
lor în ti mp uti l;
Crearea unor noi programe de instruire, ca 7. 
rezultat în organizarea instruirii funcţionarilor 
electorali, a sporit capacităţile aparatului CEC, 
iar numărul benefi ciarilor de instruire s-a ma-
jorat;
Parti ciparea CEC la instruirea judecătorilor, 8. 
ceea ce a consti tuit un suport teoreti c și practi c 
important pentru judecători privind aplicarea 
legislaţiei electorale, fi ind elucidate probleme-
le cu care se confruntă la examinarea liti giilor 
ce ţin de sfera electorală. 
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Problemele și insuccesele în organizarea pro-
cesului electoral, identi fi cate de către parti cipanţii 
la seminar, au fost explicate ca fi ind generate de 
factori din afara sistemului de management elec-
toral, precum și de factori interni. Au fost menţi-
onate cazurile nereușite de implicare în procesul 
electoral a instanţelor de judecată, comportamen-
tul inadecvat al concurenţilor electorali, observa-
torilor, lipsa de imparţialitate manifestată de unii 
funcţionari electorali, implicarea lor directă sau 
indirectă în politi că. 

Problemele/insuccesele au fost remarcate pe 
următoarele segmente: 

• Listele electorale;
• Instruirea;
• Managementul electoral;
• Procedurile și practi cile electorale.

Evenimentul 2 – Seminarul  republican 
de analiză post-electorală ,,Alegerile locale 
generale din 2011: probleme și  soluţii”

Ca urmare a celor discutate în cadrul semina-
rului din 28 iunie 2011, a fost organizat un seminar 
republican de analiză post-electorală cu genericul 
„Alegerile locale generale din 2011: probleme și  
soluţii”, la care au parti cipat foști  membri ai con-
siliilor electorale de circumscripţie electorală și ai 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, mem-

brii  CEC, partenerii de dezvoltare, precum și func-
ţionari ai aparatului CEC.

Parti cipanţii au scos în evidenţă defi cienţele 
din cadrul alegerilor locale generale prezentî nd și 
soluţiile posibile.

În vederea efi cienti zării discuţiilor și oferirii de 
propuneri detaliate referitoare la alegeri, au fost 
create 5 grupuri de lucru care au dezbătut urmă-
toarele temati ci:

Înregistrarea  candidaţilor;1. 
Finanţarea campaniei electorale;2. 
Soluţionarea contestaţiilor;3. 
Totalizarea rezultatelor;4. 
Instruirea funcţionarilor electorali.5. 

1. Înregistrarea candidaţilor
În procesul desfășurării alegerilor, operaţiu-

nea electorală de depunere a candidaturilor este 
deosebit de importantă și poate fi  considerată 
substanţa unui proces electoral. Codul electoral 
reglementează normele și procedura depunerii,  
examinării și înregistrării candidaturilor la funcţiile 
electi ve. 

Desemnarea și înregistrarea candidaţilor sînt 
legal clasifi cate, în funcţie de cine le face, în trei 
categorii:

propunerile formaţiunilor politi ce;a) 
 propunerile candidaţilor independenţi;b) 
propunerile din partea blocurilor electorale.c) 

În campania electorală de la alegerile locale 
generale din 5 iunie 2011 a parti cipat  un număr 

mare de formaţiuni politi ce, pre-
cum și candidaţi independenţi. 
Electoratul a avut posibilitatea de 
a alege dintre 21 de parti de poli-
ti ce, un bloc electoral și 1882 de 
candidaţi independenţi.

Consiliile electorale de nive-
lurile întî i și al doilea au fost res-
ponsabile de înregistrarea listelor 
de candidaţi ai parti delor politi ce, 
precum și a candidaţilor indepen-
denţi. Procedurile de înregistrare 
pentru parti de diferă de cele pen-
tru candidaţii independenţi. Toţi 
parti cipanţii la alegeri depun do-
cumentele necesare pentru înre-
gistrare la organul electoral, însă 
candidaţii independenţi trebuie 

maketa.indd   32maketa.indd   32 05.01.2012   13:06:1905.01.2012   13:06:19



BULETIN  INFORMATIV  NR. 7 33

să fi e susţinuţi de un anumit număr de alegători. 
Procedura înregistrării candidaţilor pentru alegeri-
le locale generale s-a desfășurat conform legislaţi-
ei în vigoare.

De menţionat că la alegerile locale generale din 
5 iunie 2011, pentru prima oară a fost implemen-
tat blocul de funcţii „Concurenţii”, care a permis 
înregistrarea electronică atî t a parti delor politi ce în 
calitate de concurenţi electorali, cît și a listelor de 
candidaţi ai acestora. Conform datelor parvenite 
de la consiliile electorale de nivelul al doilea, în to-
tal au fost desemnaţi și înregistraţi circa 62 mii de 
candidaţi pentru cele 12 649 de funcţii eligibile. 

În acest scop au fost încadraţi operatori spe-
cial instruiţi și angajaţi în fi ecare organ electoral 
de nivelul al doilea. În plus, înregistrarea în SIAS 
„Alegeri” a concurenţilor electorali a permis și ge-
nerarea automată a tuturor buleti nelor de vot. 

Deși Codul electoral sti pulează procedura ce 
ţine de înregistrarea candidaţilor, există multi ple 
defi cienţe care ies în vileag anume în urma expe-
rienţei acumulate în perioada electorală. Înregis-
trarea candidaţilor la diverse funcţii electi ve a fost 
una dintre principalele probleme în aceste alegeri. 
De aceea, analiza detaliată și, ulterior, efectuarea 
unui studiu asupra acestui comparti ment ar per-
mite înaintarea amendamentelor la Codul electo-
ral și evitarea multor discordanţe. 

Grupul de lucru a identi fi cat problemele esen-
ţiale privind înregistrarea candidaţilor și a propus 
soluţii posibile care ar putea servi drept obiecti ve 
de perspecti vă (anexa nr. 1).

2.  Finanţarea campa-
niei electorale

Finanţarea campa-
niei electorale joacă un 
rol major în organizarea 
și desfășurarea alege-
rilor. În baza art. 26 lit. 
e) din Codul electoral, 
CEC distribuie organelor 
electorale, conform de-
vizului de cheltuieli apro-
bat, mijloace fi nanciare 
alocate de la bugetul de 
stat pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor. 
CEC a întreprins un șir de 
acti vităţi, a elaborat in-

strucţiuni, regulamente și alte materiale care au 
permis fi nanţarea la un nivel mai înalt a consiliilor 
electorale de circumscripţie și birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare. Uti lizarea mijloacelor 
fi nanciare, evidenţa contabilă și darea de seamă 
a executării devizului de cheltuieli pentru perioa-
da electorală s-au făcut în corespundere cu legis-
laţia în vigoare. 

Cu toate acestea, unele reglementări urmea-
ză a fi  revăzute și precizate. Conform modifi cărilor 
aduse Codului electoral din anul 2011, o parte din 
funcţionarii electorali au fost dezavantajaţi prin 
acordarea de recompense simbolice pentru mun-
ca depusă.  

În cadrul seminarului de analiză post-electora-
lă, parti cipanţii au discutat toate aspectele refe-
ritoare la fi nanţarea campaniei electorale, modul 
de uti lizare a mijloacelor fi nanciare, precum și ra-
portarea fi nanciară (anexa nr. 2).  

3. Soluţionarea contestaţiilor 
Este de menţionat că în urma studierii rapoar-

telor consiliilor și birourilor electorale, s-a consta-
tat că în primul tur de scruti n cele mai multe con-
testaţii au fost depuse în circumscripţiile electora-
le: Chișinău – 65, Hîncești  – 37, Orhei – 33, Cahul 
– 31, Ocniţa – 24, Briceni – 22, iar cele mai puţine 
în circumscripţiile electorale: Florești  – 1, Rezina, 
Sîngerei – 3, Leova – 4, Dubăsari, Rîșcani – 5. Pe 
parcursul perioadei de organizare și desfășurare a 
primului tur de scruti n, organele electorale ierar-
hic inferioare au recepţionat aproximati v 430 de 

Seminarul  republican de analiză post-electorală ,,Alegerile locale generale din 2011: 
probleme și  soluţii”, 28 iunie, mun. Chișinău.
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contestaţii, iar în cel de-al doilea tur de scruti n – 
160 de contestaţii.

Autorii contestaţiilor depuse la organele elec-
torale inferioare au invocat încălcări ale legislaţiei 
electorale în partea ce ţine de modul de efectuare 
a agitaţiei electorale, inclusiv în ziua alegerilor și 
cea precedentă acesteia; oferirea de bunuri alegă-
torilor, transportarea lor către secţiile de votare; 
uti lizarea resurselor administrati ve; nesuspen-
darea din funcţia deţinută; modul de acreditare 
a observatorilor, confi rmare a reprezentanţilor 
concurenţilor electoral; textul buleti nului de vot; 
refuzul înregistrării candidaţilor în alegeri; modul 
de consti tuire/acti vitate a consiliilor și birourilor 
electorale (incompati bilităţi: membru de parti d, 
legătură de rudenie, deţinerea concomitentă a 
funcţiei de președinte al organului electoral și de 
cea de primar interimar al localităţii), legalitatea 
hotărîrilor/acţiunilor organelor electorale (mem-
brilor acestora); infl uenţarea voinţei alegătorilor 
(demonstrarea buleti nelor de vot, fotografi erea 
acestora de către alţi alegători).

Ca urmare a examinării contestaţiilor depuse 
și constatării încălcărilor invocate de contestatari, 
organele electorale au aplicat sancţiuni sub formă 
de preîntî mpinare/atenţionare a persoanelor cul-
pabile, averti sment, precum și înaintarea solicitării 
de anulare a înregistrării concurenţilor electorali 
(ex. cazul Sofi a, Hîncești  – pentru oferirea de bu-
nuri materiale alegătorilor. Judecătoria Hîncești  a 
respins cererea consiliului electoral).

Astf el, în cadrul lucrului în grupul desemnat 
pentru examinarea problemelor legate de solu-
ţionarea contestaţiilor electorale, au fost supu-
se discuţiilor cîteva chesti uni-cheie, după cum 
urmează: ce s-a contestat cel mai mult; soluţiile 
în procesul de examinare a contestaţiilor /sanc-
ţiunile aplicate; au fost sau nu respectate proce-
durile de depunere a contestaţiilor (termenele, 
organele competente); difi cultăţi întî mpinate la 
completarea rubricii cu privire la contestaţii din 
raportul de acti vitate; parti ciparea în calitate de 
reprezentat al organului electoral la examinarea 
contestaţiilor în instanţele de judecată, situaţiile 
de problemă. La fel, un subiect important invo-
cat de către parti cipanţi, și anume de președinţii 
consiliilor electorale de circumscripţie, a fost mo-
dul de consti tuire a organelor electorale și com-
ponenţa acestora.

Problemele relevate și posibilele soluţii discu-
tate în grup sînt expuse în anexa nr. 3.

4. Totalizarea rezultatelor alegerilor
Totalizarea rezultatelor alegerilor este una dintre 

cele mai  importante și responsabile etape în proce-
sul electoral. De corecti tudinea numărării voturilor, 
totalizării rezultatelor votării depinde, în mare mă-
sură, încrederea alegătorilor în rezultatele  votării.  
La această etapă, majoritatea organelor electorale 
a asigurat transparenţă maximă în acţiunile sale, 
disponibilitate de a oferi în ti mp uti l oricărui solici-
tant rezultatele atî t preliminare, cît și defi niti ve ale 
alegerilor, astf el sporindu-le credibilitatea. 

În cadrul pregăti rii pentru alegerile locale ge-
nerale și în perioada electorală, CEC a realizat mai 
multe acţiuni menite să îmbunătăţească calitatea 
îndeplinirii atribuţiilor de către membrii organelor 
electorale de nivelurile întî i și al doilea, să efi cien-
ti zeze acti vitatea acestora. Printre aceste acţiuni 
se numără:

Asigurarea membrilor organelor electorale 1. 
de toate nivelurile cu materiale de instru-
ire, manuale pentru birourile electorale și 
consiliile electorale de nivelurile întî i și al 
doilea, modele ale documentelor electora-
le pe suport CD etc.;
Modifi carea unor modele ale documen-2. 
telor electorale (formularul special, pro-
cesele-verbale de numărare și totalizare, 
rapoartele) în sensul concreti zării și simpli-
fi cării, pentru a ușura procesul de comple-
tare a lor; 
Introducerea de către Serviciul de Stat de 3. 
Arhivă (la solicitarea CEC) în Nomenclatoa-
rele-ti p ale dosarelor primăriilor și consiliilor 
raionale a unui șir de documente electorale 
de la alegerile locale (hotărîri ale consiliu-
lui/biroului, procese-verbale ale ședinţelor 
acestora, listele de subscripţie ale candi-
daţilor independenţi etc.) și aprobarea In-
strucţiunii  CEC privind modul de împache-
tare, sigilare și transmitere a documentelor 
electorale de la alegerile locale pentru a 
facilita accesul la aceste documente; 
Transmiterea informaţiilor prealabile și a 4. 
rezultatelor preliminare privind rezultatele 
alegerilor prin intermediul SIAS, actualiza-
rea frecventă a acestora și publicarea pe 
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site-ul CEC pentru a oferi celor interesaţi 
posibilitatea de a lua cunoști nţă de mate-
rialele respecti ve în ti mp uti l și implicit, a 
spori credibilitatea alegătorilor în acti vita-
tea organelor electorale. 

Cu toate acestea, la totalizarea rezultatelor ale-
gerilor s-au constatat mai multe probleme, unele 
dintre ele fi ind similare cu cele identi fi cate în ca-
drul scruti nelor anterioare:

• munca manuală la totalizarea alegerilor 
rămîne a fi  preponderentă, lucru care con-
duce la comiterea de erori în procesul de 
completare a documentelor electorale;

• insufi cienţa pregăti rii membrilor organe-
lor electorale, lipsa unor pîrghii efi ciente 
de  control, dirijare a acti vităţii acestora, de 
moti vare și sancţionare;   

• insti tuirea  în cadrul APL a unei (unor) func-
ţii cu atribuţii ce ţin de domeniul electoral 
ar asigura conti nuitate în selectarea și in-
struirea potenţialilor funcţionari electorali; 

• comunicarea între organele electorale, 
transmiterea/obţinerea operati vă a infor-
maţiilor solicitate rămîne a fi  difi cilă (ane-
xa nr. 4). 

5. Instruirea funcţionarilor electorali
CEC a acordat o atenţie sporită organizării in-

struirii funcţionarilor electorali pentru alegerile 
locale generale. Ca și în anii precedenţi, formula 
pentru care a optat CEC în demersul său de profesi-

onalizare a funcţionarilor electorali este modelul de 
instruire „în cascadă”. Astf el, consiliile electorale de 
nivelul al doilea au benefi ciat de o instruire de două 
zile, consiliile electorale de nivelul întî i au benefi ciat 
de un seminar de instruire de 1 zi, iar membrii biro-
urilor secţiilor de votare – de 2 seminare, a cîte 1 zi. 
Contabilii consiliilor electorale de nivelul al doilea 
au parti cipat la 2 seminare de instruire. O altă ca-
tegorie de persoane, care au fost instruite de către 
CEC, au fost operatorii proiectului-pilot de testare a 
registrului electronic al alegătorilor și operatorii sis-
temului de transmitere electronică a datelor privind 
înregistrarea concurenţilor electorali, parti ciparea 
la vot și totalizarea alegerilor. CEC a desfășurat se-
minare și pentru APL.

 În afară de acti vităţile sus-menţionate, CEC a 
elaborat și a distribuit materiale didacti ce în două 
limbi: manuale, ghiduri metodice pentru preșe-
dinţi, un fi lm instructi v, postere etc. Manualele și 
ghidurile cuprind regulamente, instrucţiuni, mo-
dele ale documentelor electorale care facilitează 
considerabil sarcinile funcţionarilor electorali pri-
vind întocmirea lor, din momentul stabilirii datei 
alegerilor și pînă la totalizarea alegerilor.

În grupul de lucru, care a avut ca temă Instru-
irea funcţionarilor electorali, au parti cipat repre-
zentanţi ai tuturor subiecţilor care au benefi ciat 
de instruirea organizată de CEC. La început s-a dis-
cutat la general despre sistemul organizării și des-
fășurării instruirii, iar mai apoi s-a mers pe fi ecare 
ti p de seminar în parte. În special s-a atras atenţia 

la următoarele chesti uni: metodele 
uti lizate; calitatea materialelor de 
instruire; aspectele logisti ce și fi -
nanciare; factorii ce afectează pro-
fesionalismul membrilor organelor 
electorale; identi fi carea necesi-
tăţilor/ temati cilor suplimentare. 
Grupul de lucru a menţionat cîteva 
aspecte poziti ve ale instruirii des-
fășurate de către CEC în acest an: 
structura seminarelor a fost bună, 
materialele uti le și bine pregăti te; 
modalitatea de organizare a semi-
narului cu contabilii a fost mult mai 
bună decît anterior. În urma dez-
baterilor, au fost identi fi cate urmă-
toarele probleme/provocări majore 
și soluţii:

Seminarul  republican de analiză post-electorală 
,,Alegerile locale generale din 2011: probleme și  soluţii”, 28 iunie, mun. Chișinău.
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1. Membrii organelor electorale inferioare, mai 
ales cei desemnaţi de către parti dele politi ce nu 
sînt interesaţi/ moti vaţi să-și îndeplinească atribu-
ţiile de serviciu. De aici reiese și dezinteresul lor 
faţă de seminarele de instruire organizate în peri-
oada electorală. Consecinţa cea mai gravă este că 
în ziua alegerilor în organele electorale ajung să 
lucreze persoane incompetente, fapt ce afectea-
ză buna desfășurare a procesului electoral, dar și 
imaginea funcţionarilor electorali. 

Acţiuni ce urmează a fi  întreprinse pentru so-
luţionarea problemei: consti tuirea Centrului de 
instruire conti nuă în domeniul electoral, desfă-
șurarea cursurilor de instruire și certi fi carea unui 
număr sufi cient de potenţiali funcţionari electo-
rali; totodată, trebuie de indicat clar în legislaţie că 
CEC sau organul electoral inferior poate exclude un 
membru al consiliului/biroului în cazul în care aces-
ta nu-și îndeplinește corespunzător atribuţiile.

2. Deseori, membrii birourilor electorale (în 
special cei din partea parti delor politi ce) sînt pro-
puși în componenţa biroului cu puţin ti mp înainte 
de ziua alegerilor, neavînd experienţa necesară. 
În condiţia în care seminarele trebuie desfășura-
te imediat după consti tuirea organelor electorale, 
acești  membrii, rămîn neinstruiţi, nu au destul ti mp 
pentru a se încadra în acti vitatea biroului electoral 
și nu pot desfășura o acti vitate producti vă.

Acţiuni ce urmează a fi  întreprinse pentru solu-
ţionarea problemei: modifi carea Codului electoral 
prin introducerea unui nou arti col care să stabileas-
că un termen limită pentru înlocuirea membrilor 

birourilor electorale; stabilirea unei noi prevederi în 
cod, ca după expirarea termenului sus-menţionat, 
membrii să fi e supliniţi de către Comisia Electorală 
Centrală din Registrul funcţionarilor electorali, pen-
tru a nu bloca acti vitatea organelor electorale. 

3. Odată cu modernizarea procesului electoral, 
atribuţiile funcţionarilor implicaţi sînt diversifi ca-
te, iar legislaţia electorală suferă modifi cări de la 
un scruti n la altul. 

Acţiuni ce urmează a fi  întreprinse pentru solu-
ţionarea problemei: devine necesar crearea Cen-
trului de instruire conti nuă funcţional responsabil 
de perfecţionarea profesională a persoanelor im-
plicate în procesul electoral; conti nuarea instruirii 
membrilor birourilor electorale, consiliilor elec-
torale, contabililor (inclusiv în chesti uni generale 
despre alegeri și proceduri electorale), operatori-
lor (inclusiv în chesti uni generale despre alegeri și 
proceduri electorale).

Problemele relevate și posibilele soluţii discu-
tate în grup sînt expuse în anexa nr. 5.

Evenimentul 3 – Conferinţa internaţională 
„Alegerile locale generale din 2011”

Drept conti nuare a analizei post-electorale, 
Comisia Electorală Centrală în colaborare cu Con-
siliul Europei a desfășurat  la Chișinău conferinţa 
internaţională cu genericul „Alegerile locale gene-
rale din 2011”, eveniment care a avut loc pe data 
de 22 septembrie 2011. 

Conferinţa internaţională „Alegerile locale generale din 2011”, 22 septembrie 2011, mun. Chișinău.
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Pe parcursul unei zile deputaţii, reprezentanţi 
ai autorităţilor publice centrale și locale, reprezen-
tanţi ai societăţii civile și ai organizaţiilor internaţi-
onale, experţi ai Comisiei de la Veneţia și membri 
ai autorităţilor electorale din Armenia, Azerbaidjan, 
Georgia și Letonia au discutat despre înregistrarea 
alegătorilor și provocările actuale în ceea ce pri-
vește întocmirea listelor electorale în parti cular, 
dar și administrarea procesului electoral în gene-
ral. De asemenea s-a pus în discuţie modalitatea în 
care poate fi  perfecţionat cadrul legal în domeniul 
electoral.

Președintele Comisiei Electorale Centrale, dl 
Iurie Ciocan, a făcut o prezentare generală a alege-
rilor locale generale. Au fost expuse  problemele 
identi fi cate, lucrările iniţiate, precum și planifi ca-
rea strategică. Organizarea alegerilor a presupus 
eforturi considerabile, inclusiv de ordin procedu-
ral, logisti c, organizatoric, informaţional și educa-
ţional-civic, fi nanciar.

În prezentare s-a menţionat despre acti vităţile 
întreprinse în domeniul elaborării și perfecţionării 
cadrului normati v, au fost aduse cifre concrete cu 
privire la numărul organelor electorale consti tuite. 
De asemenea au fost expuse date precise despre 
candidaţii înregistraţi la funcţiile eligibile. Cu re-
ferire la aspectul fi nanciar au fost prezentate cal-
culele din devizul de cheltuieli, s-a aminti t despre 
plafonul mijloacelor fi nanciare ce au putut fi  virate 
în fondul electoral, precum și despre veniturile și 

cheltuielile concurenţilor electorali în campania 
electorală. Moderatorul a relevat aspectele ce ţin 
de monitorizarea, refl ectarea alegerilor și campa-
nia de informare. În mod aparte s-a vorbit despre 
procesul de automati zare cu aplicarea SIAS „Ale-
geri” și totalizarea rezultatelor alegerilor. În fi nal, 
s-a făcut o scurtă prezentare despre Planul stra-
tegic pentru anii 2012-2015 al Comisiei Electorale 
Centrale, fi ind menţionate direcţiile prioritare pe 
care și le propune să le urmeze insti tuţia.

Invitatul conferinţei dl Ion Manole, președin-
tele Asociaţiei „Promo-LEX”, în cadrul prezentării 
a descris contextul preelectoral, făcînd cunoscute 
asistenţei principalele constatări ale observatorilor 
Promo-LEX și a expus mai multe recomandări pen-
tru îmbunătăţirea calităţii procesului electoral. El 
a obsrvat că alegerile locale generale au fost mar-
cate de o parti cipare sporită a populaţiei și organi-
zare adecvată a alegerilor de către organele elec-
torale. Recomandările formulate de Promo-LEX au 
vizat aspectele asupra cărora CEC urmează să-și 
concentreze atenţia, arătî nd direcţia intervenţiei 
necesare, fără a dicta soluţii concrete și, din acest 
punct de vedere, CEC le apreciază ca fi ind uti le.

În conti nuare, dl Iurie Ciocan, președintele CEC, 
a susţinut o prezentare cu tema „Listele electora-
le: evoluţii și provocări”. Listele electorale sînt un 
element esenţial pentru buna organizare și desfă-
șurare a alegerilor și necesită o deosebită atenţie. 
Moderatorul a expus cadrul legal existent, au fost 

Conferinţa internaţională „Alegerile locale generale din 2011”, 22 septembrie 2011, mun. Chișinău.
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menţionate sursele uti lizate pentru întocmirea/
actualizarea listelor electorale și criteriile de bază 
după care se generează informaţia. S-a accentuat 
că, începînd cu anul 2015, se vor pune în aplicare 
prevederile referitoare la Registrul de stat al alegă-
torilor. Dl Iurie Ciocan a prezentat rezultatele efec-
tuării analizei listelor electorale de bază și a celor 
suplimentare.

Despre procedura de înregistrare a alegătorilor 
aplicată în Letonia a vorbit dl Arnis Cimdars, pre-
ședintele Comisiei Electorale Centrale din Letonia, 
Expertul Comisiei de la Veneţia în domeniul alege-
rilor. Moderatorul a menţionat că CEC din Letonia 
aplică două sisteme de înregistrare a alegătorilor 
care nu funcţionează concomitent. Registrul ale-
gătorilor se aplică diferit pornind de la sistemul 
creat expus procedural în legislaţie. Înregistrarea 
în listele electorale este pusă în seama alegătoru-
lui/cetăţeanului. În ziua alegerilor, persoanele care 
nu se regăsesc în liste nu pot să-și exercite dreptul 
de vot, căci sistemul nu permite nicio intervenţie. 
Aceasta responsabilizează alegătorul care devine 
interesat să verifi ce din ti mp dacă este sau nu in-
clus în lista electorală. Cetăţenii Letoniei sînt bine 
informaţi, fi ecare din ei primesc, în plic pe adresa 
de la domiciliu, o înști inţare privind posibilitatea 
de a-și verifi ca numele în lista electorală în terme-
nele stabilite. Moderatorul a menţionat că această 
procedură este efi cientă.

Membrul Comisiei Electorale Centrale din Re-
publica Moldova, dl Vadim Moţarschi, a moderat 
subiectul cu privire la îmbunătăţirea procesului 
electoral prin intervenţii legislati ve. Dumnealui a 
accentuat că în cadrul scruti nelor anterioare per-
fecţionarea legislaţiei electorale a fost realizată 
prin implementarea recomandărilor expuse în 
rapoartele OSCE/ODIHR. În conti nuare, s-a referit 
la principalele reglementări ce ţin de cadrul legal 
electoral îmbunătăţite în anii 2010-2011. În fi nal, a 
expus aspectele legale și normati ve care urmează 
și pot fi  dezvoltate.

Între prezentări aveau loc sesiuni de discuţii, co-
mentarii, interveniri, schimburi de experienţă etc.

În urma discuţiilor au fost identi fi cate proble-
me în organizarea procesului electoral, îndeosebi 
ce ţin de cadrul legal. Perfecţionarea cadrului le-
gislati v și normati v în domeniul electoral este una 
dintre preocupările principale ale CEC după fi eca-

re eveniment electoral. Experienţa acestor alegeri 
a relevat lacune atî t în legislaţia electorală, cît și 
în actele normati ve emise de CEC, impunîndu-se 
înlăturarea lor prin procedee de modifi care, com-
pletare sau adoptare a unor noi soluţii normati ve. 
În acest sens, informaţia privind problemele de 
aplicare a legislaţiei electorale, precum și defi cien-
ţele depistate în Codul electoral au fost punctate și 
vor servi drept material pentru elaborarea propu-
nerilor de modifi care a Codului electoral.

Pașii următori/soluţii: 
Imediate

Propuneri de modifi care a Codului electo-- 
ral și a altor acte legislati ve conexe;
Revizuirea actelor normati ve ale  CEC;- 
Crearea unui grup de lucru pentru îmbună-- 
tăţirea listelor electorale, efectuarea anali-
zei și identi fi carea soluţiilor la problemele 
legate de calitatea datelor înscrise în listele 
electorale;
Colaborarea mai strînsă și efi cientă cu alte - 
insti tuţii de stat implicate în procesul elec-
toral;
Revizuirea materialelor educaţionale.- 

De lungă durată
Crearea unui grup de lucru pentru elabora-- 
rea și pregăti rea seminarului de planifi care 
strategică;
Aprobarea Planului strategic pentru anii - 
2012-2015 care să permită implementarea 
acţiunilor prioritare de acti vitate ale CEC 
necesare în administrarea efi cientă a tutu-
ror operaţiunilor electorale;
Elaborarea și implementarea Planului de - 
acţiuni privind îmbunătăţirea listelor elec-
torale.
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Înregistrarea  candidaţilor
Anexa nr.1 

Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

1. • Verifi carea listelor de subscripţie de 
către organele electorale și lipsa capaci-
tăţilor legale de a aprecia, pentru  fi eca-
re caz, veridicitatea semnăturii din liste
• Retragerea semnăturilor din lista de 
subscripţie de către cetăţeni 
• Depunerea documentelor electora-
le de către candidaţii independenţi cu 
mult mai tî rziu decît formaţiunile politi -
ce. Eliberarea listelor de subscripţie

• Pentru propunerea unei soluţii, este necesar de studiat suplimentar, inclusiv 
la nivel comparati v, subiectul falsifi cării semnăturilor din listele de subscripţie
• APL să respecte modul de autenti fi care a listelor de subscripţie
• De completat art. 42 alin. (5): pentru a concreti za ce semnătură se consideră 
valabilă, dacă o persoană a semnat în două liste de subscripţie sau dacă ambe-
le se consideră nule
• Stabilirea sancţiunii pentru alegătorul care a semnat în două liste de subscrip-
ţie –  se propune o nouă componenţă de contravenţie: „Depunerea semnăturii 
în susţinerea mai multor candidaţi independenţi în alegeri” sau „Falsifi carea 
semnăturilor din listele de subscripţie”
• De reglementat situaţia respecti vă în acte normati ve elaborate de CEC. De 
stabilit dacă se permite retragerea semnăturii după depunerea listelor de sub-
scripţie spre înregistrare la organul electoral și cum vor fi  apreciate acestea de 
către organul electoral
• Consti tuirea și funcţionarea organelor electorale de nivelul al doilea perma-
nente
• Organele electorale de nivelul întî i desfi inţate (lichidate)

2. • Tragerea la sorţi privind ordinea de în-
scriere în buleti nul de vot efectuată de 
către organul electoral

• Să existe o singură tragere la sorţi privind ordinea de înscriere în buleti nul de 
vot efectuată după înregistrarea tuturor concurenţilor electorali 
• Procedura de tragere la sorţi mai detaliat expusă în Regulament
• Consti tuirea unei comisii (3 persoane)  pentru ambele trageri la sorţi

3. • Interpretarea diferită a alin. (6) al art. 
46 din Codul electoral: „Organizaţiile 
social-politi ce și blocurile electorale 
pot opera orice modifi cări în listele în-
registrate cu respectarea termenului 
respecti v…”. Nu este stabilită procedu-
ra detaliată de modifi care a listelor de 
candidaţi la alegerile locale

• Art. 46 alin. (6) din Codul electoral de modifi cat pentru a explica mai clar 
procedura de  operare în listele înregistrate (retragerea candidatului, întregii 
liste; schimbarea locului de ordine, înlocuirea candidatului etc.)
• De specifi cat în hotărîrea CEC termenul-limită de completare a listei de can-
didaţi înregistrată deja de organul electoral

4. • Introducerea cu întî rziere  de către 
operatori a datelor  din listele de can-
didaţi
• Introducerea cu întî rziere a datelor în 
SIAS de operatori 
• Deseori, datele din blocul de funcţii 
„Concurenţii” al SIAS incluse de opera-
tor nu coincideau cu cele prezentate pe 
suport de hîrti e de către consiliile elec-
torale de nivelurile întî i și al doilea (de 
ex. scrierea numelui/prenumelui candi-
datului, anul nașterii, profesia, ocupa-
ţia, formaţiunea politi că etc.)

• Operatorii să introducă datele treptat și să nu aștepte înregistrarea tuturor 
formaţiunilor politi ce 
• Organele electorale de nivelurile întî i și al doilea să conlucreze acti v între ele în 
sensul transmiterii rapide a datelor spre consiliile electorale de nivelul al doilea
• Operatorii să fi e selectaţi după criterii stabilite
• Informaţia să fi e introdusă într-o singură limbă (SIAS să ofere posibilitatea 
bifării limbii solicitate)
• SIAS să ofere posibilitatea de a copia din Excel lista consilierilor transmisă în 
format electronic (Excel) 
• Obligati vitatea comunicării între operator și membrul organului electoral res-
ponsabil de înregistrarea candidaţilor  
• La seminarul organizat pentru operatori de invitat și președintele organului 
electoral sau un membru responsabil de înregistrare 

5. • Înregistrarea de către organele elec-
torale a unor candidaţi privaţi de drep-
tul de a ocupa funcţii de răspundere 
prin hotărîre judecătorească defi niti vă 
și care sînt condamnaţi la privaţiune de 
libertate, precum și celor care au ante-
cedente penale nesti nse 

• De modifi cat art.13 alin. (2) lit. c) și d) prin substi tuirea cuvintelor „hotărîre 
judecătorească defi niti vă” prin cuvintele „hotărîre judecătorească irevocabilă”

6. • Înregistrarea de către organele elec-
torale a aceluiași candidat în mai multe 
circumscripţii de același nivel 

• Sistemul SIAS să identi fi ce asemenea „intenţii”
• De completat art. 44 care să prevadă că, la depunerea documentelor pentru în-
registrare candidatul să prezinte o declaraţie pe propria răspundere că nu a mai 
candidat în altă circumscripţie de același nivel și nu este membru al altui parti d 
• Verifi carea comparati vă a listelor de candidaţi  de către organele electorale
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Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

7. • Lipsa la MAI a informaţiei fi nale des-
pre condamnări, ceea ce nu a permis, 
în unele cazuri, în baza informaţiei par-
venite ca organul electoral să constate 
restricţia impusă de arti colul respecti v 

•  De studiat suplimentar, pentru a clarifi ca unde se stochează informaţia, cu 
propunerea unor modifi cări în acest sens. O soluţie de alternati vă ar fi  prezen-
tarea cazierelor judiciare de către potenţialii candidaţi (desigur este necesar 
de văzut dacă pot fi  eliberate astf el de caziere care să specifi ce anume infor-
maţia vizată la arti colul respecti v)

8. • Nu este prevăzut cazul retragerii can-
didaţilor de pe listă, la cerere, după ex-
pirarea termenului de 7 zile și care organ 
constată retragerea candidatului – la ce-
rerea acestuia – care este procedura

• În cazul modifi cării listei deja înregistrate, să se prevadă prezentarea și a unui 
proces-verbal de desemnare a candidaturilor/de completare cu alte persoa-
ne sau înlocuirea persoanelor desemnate, și nu un simplu demers din partea 
parti dului. De prevăzut expres că, după expirarea termenului de 7 zile pînă la 
alegeri, candidatul trebuie să se adreseze în instanţa de judecată pentru a fi  
retras. Doar în baza deciziei instanţei de judecată va putea fi  retras de către 
organul electoral 
• Prevederile art. 46 necesită a fi  perfecţionate

9. • Înregistrarea de către același organ 
electoral a candidatului la funcţia de 
consilier care se regăsește pe listele mai 
multor formaţiuni politi ce
• Înregistrarea de către organele elec-
torale a aceluiași candidat în mai multe 
circumscripţii de același nivel 

• Verifi carea comparati vă a listelor de candidaţi  de către organele electorale
• Sistemul SIAS să identi fi ce asemenea „intenţii”
• Sancţionarea organului electoral
• De completat art. 44 care să prevadă că, la depunerea documentelor pentru 
înregistrare, candidatul să prezinte o declaraţie pe propria răspundere că nu a 
mai candidat în altă circumscripţie de același nivel și nu este membru al altui 
parti d 

10. • Înregistrarea simbolurilor electorale 
ale candidaţilor independenţi de către 
organele electorale 

• Organele electorale, obligatoriu, trebuie să menţioneze în hotărîrea de înregis-
trare a candidatului independent și despre înregistrarea simbolului electoral
• Organul electoral să solicite de la candidatul independent prezentarea sim-
bolului electoral numai în format PDF, condiţie obligatorie pentru a asigura 
imprimarea clară a siglei pe buleti nul de vot (pentru a evita depunerea contes-
taţiilor pe acest subiect)

11. • Depunerea de către mandatari (împu-
terniciţi prin procură) a documentelor 
pentru înregistrare în numele concu-
rentului electoral

• Să se stabilească o normă legală prin care s-ar permite dreptul de a depune 
documentele electorale pentru înregistrare  de către un mandatar în numele 
concurentului electoral

Finanţarea campaniei electorale
Anexa nr. 2

Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

1. • Nu este pe deplin refl ectat în Codul 
electoral și în materialele instructi ve te-
meiul detaliat al cheltuielilor (contrac-
tele, normati vele)

 • Prin hotărîre a CEC de elaborat un contract-model unic de achitare a recom-
pensei cu suma respecti vă a serviciilor acordate

2. • În rapoartele concurenţilor electorali 
nu sînt refl ectate detaliat veniturile și 
cheltuielile reale

 • De elaborat un regulament sau un îndrumar care ar prevedea obligati vi-
tatea refl ectării în rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali a tuturor 
veniturilor, iar cheltuielile să fi e refl ectate după desti naţie (achitarea pentru 
carburanţi, pentru arenda sălii, salariile persoanelor care parti cipă la agitaţia 
electorală etc.)
 • Efectuarea auditului rapoartelor fi nanciare ale concurenţilor electorali de 
către CEC
 • Introducerea sancţiunilor mai drasti ce pentru concurenţii electorali care se 
eschivează de la prezentarea și refl ectarea cheltuielilor

3. • Lipsește instruirea concurenţilor elec-
torali, 80 la sută a candidaţilor indepen-
denţi

 • Cel puţin cu jumătate de an înainte de anul alegerilor, de a contribui la in-
struirea prin diferite metode a viitorilor concurenţi electorali (buleti ne infor-
mati ve, materiale instructi ve și seminare). În perioada electorală – spoturi 
electorale de informare și educare

4. • Prevederile Codului electoral cu refe-
rire la drepturile concurenţilor electo-
rali nu sînt sufi ciente. 

• De introdus la comparti mentul respecti v din Codul electoral criterii mai am-
ple faţă de candidaţi (vîrsta, studiile, experienţa de acti vitate de cel puţin 
5 – 10 ani).
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Soluţionarea contestaţiilor
Anexa nr. 3

Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

1. • Lipsa noţiunii clare de uti lizare a resurselor administrati ve și lipsa unei 
sancţiuni efi ciente pentru această încălcare (cu excepţia sancţiunii sub 
formă de averti sment). La fel, s-a constatat suspendarea de jure din 
funcţia deţinută, dar uti lizarea în această perioadă a resurselor de la 
locul de muncă

 •Insti tuirea unei componenţe de contravenţie 
sau infracţiune (în dependenţă de gravitate) 
prin completarea legislaţiei aferente
• Insti tuirea unui control asupra emiterii decizii-
lor de suspendare, executare a acestora

2. • Aplicarea diferită a prevederilor ce ţin de procedurile de tragere la 
sorţi în vederea stabilirii ordinii de înscriere în buleti nele de vot. Aceas-
tă problemă apare din cauza existenţei a 2 proceduri de tragere la sorţi 
care se confundă: cea de determinare a ordinii de depunere a actelor 
pentru înregistrare (art.44 alin.(2)) și cea privind înscrierea în buleti nul 
de vot (art.48 alin.(3))

• Modifi carea Codului electoral și a Regula-
mentului privind procedurile de tragere la 
sorţi, prin stabilirea unei singure proceduri a 
tragerii la sorţi – de înscriere în buleti nul de 
vot, la sfî rșitul perioadei de înregistrare

3. • Prezentarea incompletă a documentelor pentru înregistrarea candi-
daţilor – îngreunează acti vitatea consiliilor electorale și servește drept 
temei de contestaţii multi ple 

• Completarea art. 44 din Codul electoral cu 
norma prin care să se stabilească dreptul orga-
nului electoral de a refuza recepţionarea setu-
lui incomplet de documente 

4. • Obstacole întî mpinate în procesul de colectare a semnăturilor în lis-
tele de subscripţie de către candidaţi – ex. refuzul de autenti fi care a 
listelor de subscripţie de către primari 
• Difi cultăţi întî mpinate de membrii consiliilor electorale în procesul de 
identi fi care a semnăturilor false. Astf el, organul electoral este împuter-
nicit a verifi ca listele de subscripţie și a exclude semnăturile false, dar, 
de fapt, nu are competenţele/abilităţile necesare de a constata falsul în 
semnături, pentru aceasta fi ind necesară experti za grafologică.

• Dezvoltarea cadrului legal sub aceste aspecte

5. • Renumărarea voturilor – cerinţa principală în contestarea rezultatelor 
alegerilor în diferite localităţi

• Dezvoltarea cadrului legal prin stabilirea cir-
cumstanţelor (temeiurilor) și obligati vitatea pre-
zentării probelor de către contestatar în vederea 
solicitării efectuării procedurii de renumărare

6. • Inefi cienţa sancţiunilor – chiar dacă problema a fost semnalată le-
giuitorului, cadrul legal nu a fost modifi cat, de aceea problema unor 
sancţiuni formale este una actuală 

• Identi fi carea noilor modalităţi de sancţio-
nare – prin înăsprirea acestora (ex. amenda), 
inclusiv prin propunerea de noi sancţiuni con-
travenţionale sau chiar penale. La fel, înăspri-
rea răspunderii juridice, lărgirea temeiurilor în 
vederea înaintării solicitării de anulare a înre-
gistrării (art. 69 alin. (4) din Codul electoral, ex. 
în cazul uti lizării resurselor administrati ve).

7. • Aplicarea diferită a procedurii de depunere a contestaţiilor la organele 
electorale (art.65 alin.(1)) fi ind uti lizate 2 modalităţi: consiliul niv. I – consi-
liul niv. II – CEC sau consiliul niv. I – consiliul niv. II – instanţa de judecată

• Dezvoltarea prevederilor art. 65 alin. (1) din 
Codul electoral.

8. • Ignorarea Regulamentului de examinare și soluţionare a contestaţiilor 
în procesul de examinare și elaborare a hotărîrilor organelor electorale 

• Instruirea membrilor organelor electorale la 
comparti mentul respecti v

9. • Difi cultăţi la completarea Raportului de acti vitate, la rubrica contesta-
ţii, inclusiv din cauza că unele consilii electorale de nivelul întî i/birouri 
nu prezintă rapoarte complete 

• La fel, instruirea membrilor organelor elec-
torale 

10. • Aplicarea eronată de către unele instanţe judecătorești  a legislaţiei 
electorale, ca de exemplu: 
- nerespectarea termenelor de confi rmare a legalităţii alegerilor și vali-
dării mandatelor aleșilor locali (tergiversarea cauzelor)
- nerespectarea ordinii de pe lista candidaţilor în procesul de validare a 
mandatelor consilierilor și a candidaţilor supleanţi

• Organizarea seminarelor de instruire cu ju-
decătorii

11. • Procedura de consti tuire a organelor electorale actuală are următoa-
rele dezavantaje:
- desemnarea de către parti dele politi ce a persoanelor în componenţa 
organului electoral fără acordul acestora;
- lipsa profesionalismului membrilor organelor electorale (în special în 
birourile electorale)

• Modifi carea modului de consti tuire, insti -
tuirea caracterului permanent de acti vitate a 
organului  electoral (cel puţin a 1-2 membri); 
numirea președintelui consiliului electoral de 
nivelul al doilea de către CEC
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Totalizarea rezultatelor alegerilor
Anexa nr. 4

Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

1. • La alegerile locale generale, termenul de 48 de ore în care con-
siliul electoral trebuie să prezinte la CEC documentele electorale 
este ireal de realizat. Acest termen nu a fost respectat de majo-
ritatea consiliilor. 

• Modifi carea art. 59 alin. (4) din Codul electoral în 
vederea majorării termenului de prezentare de către 
consiliul electoral a documentelor electorale pînă la 
72 de ore. 

2. • În Codul electoral nu sînt delimitate atribuţiile consiliilor electo-
rale de circumscripţie de  nivelurile întî i și al doilea în cadrul alege-
rilor locale generale la capitolele înregistrarea candidaţilor, obser-
vatorilor, prezentarea documentelor post-electorale în instanţele  
de judecată ș.a., fapt ce a generat interpretări echivoce.

• Modifi carea și completarea art. 28, 121 și 135 din 
Codul electoral. 

3. • În multe din cazurile examinate în instanţele de judecată, recla-
manţii au invocat transparenţa insufi cientă la numărarea votu-
rilor, neasigurarea condiţiilor pentru cei care asistau la procesul 
respecti v, nerespectarea recomandărilor de a prezenta buleti ne-
le de vot valabile și cele nevalabile tuturor celor prezenţi. 

• Elaborarea de către CEC a unor cerinţe minime unice 
privind   amenajarea, condiţiile tehnice și asigurarea 
logisti că a localurilor secţiilor de votare și instruirea 
adecvată a celor implicaţi în acest proces.

4. • Procesele-verbale completate parţial, cu erori,  încurcate. • Moti varea persoanelor responsabile de completa-
rea documentelor electorale (secretarul).
• Prevederea sancţiunilor în caz de nerespectare a re-
glementărilor.
Instruire disti nctă pentru membrii birourilor electorale și 
consiliilor de nivelurile întî i și al doilea.
• Automati zarea procesului de totalizare a rezultate-
lor, crearea unor formulare electronice care ar permi-
te verifi carea automată sau ar exclude probabilitatea 
comiterii unor greșeli. Implementarea completă a 
SIAS „Alegeri”, inclusiv la nivelul consiliului electoral 
de nivelul întî i și a BESV.

5. • Necompletarea de unele birouri electorale a formularului spe-
cial la numărarea voturilor. 

• Se propune modifi carea Regulamentului BESV prin 
care s-ar stabili care ar fi  urmările neprezentării for-
mularului special (va servi drept temei pentru resti tu-
irea documentelor electorale). 

6. • Codul electoral nu prevede un termen special de prezentare 
a documentelor electorale de către consiliul de nivelul întî i la 
consiliul de nivelul al doilea și instanţa de judecată.

• Disti ngerea atribuţiilor consiliului de nivelurile întî i 
și al doilea și stabilirea termenului rezonabil de pre-
zentare a documentelor.
 • De stabilit în Codul electoral un termen de 24 de 
ore în acest sens.

7. • Regimul de lucru al judecătoriilor în ziua alegerilor a generat 
probleme în procesul de totalizare și predare a documentelor 
electorale. Consiliile de nivelul întî i au fost nevoite să aștepte ora 
8 dimineaţa pentru a le preda instanţei de judecată.

• Numirea unui judecător de serviciu în ziua și noap-
tea alegerilor.
• Să fi e introdusă în Codul electoral prevederea care 
ar permite consiliului de nivelul al doilea să recepţio-
neze toate documentele electorale de la cele de ni-
velul întî i.

8. • Urmare a  solicitării CEC, Serviciul de Stat de Arhivă a com-
pletat nomenclatoarele-ti p ale dosarelor primăriilor și consiliilor 
raionale cu un șir de documente electorale de la alegerile locale. 
Art. 62 din Codul electoral prevede procedura veche de transmi-
tere și păstrare a documentelor electorale. 

• De expus în redacţie nouă art. 62 din Codul electo-
ral, de modifi cat Regulamentul privind organizarea și 
funcţionarea Arhivei CEC, conform noilor norme.

9. • În procesele-verbale nu întotdeauna au fost incluși consilierii 
aleși conform listei valorilor și ordinii din șirul descrescător, nu 
era indicat din partea cărei formaţiuni au fost aleși  
• Au fost constatate cazuri în care șirul descrescător a fost întoc-
mit cu erori sau/și incomplet. Nu este clară procedura tragerii la 
sorţi în cazul concurenţilor cu același număr de voturi.

• De elaborat o hotărîre a CEC expresă privind mo-
dalitatea de totalizare a rezultatelor alegerilor, proce-
dura de atribuire a mandatelor, transmiterea datelor 
preliminare, procesarea automati zată a proceselor-
verbale cu stabilirea termenelor, responsabilităţilor și 
sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor. 
• Mai multă instruire la acest capitol.
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Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

10. • Consiliul electoral a transmis datele din procesele-verbale  prin 
SIAS „Alegeri”, care ulterior erau automat totalizate doar la CEC 
• Consiliile electorale de nivelul al doilea nu au avut acces la re-
zultatele respecti ve, fi ind nevoite să facă totalurile manual, ceea 
ce a condus la comiterea de erori în calcule și corectarea lor ul-
terioară. 

• Asigurarea accesului consiliului electoral de nivelul 
al doilea la totalurile de la CEC sau punerea la dispozi-
ţia acestora a programului respecti v.

11. • În multe cazuri, consiliile electorale de circumscripţie care în-
deplinesc și atribuţiile BESV nu completează procesele-verbale 
de numărare a voturilor, limitî ndu-se doar la cel de totalizare a 
votării pe circumscripţie și Formularul special. 
• Exercitarea concomitentă a atribuţiilor consiliului și biroului la 
alegerile locale generale este difi cilă.

• De elaborat un model al procesului-verbal unifi cat 
pentru consiliile respecti ve, care ar include și număra-
rea voturilor și totalizarea votării pe circumscripţie.

Separarea consiliilor de nivelul întî i de birouri și crea-
rea birourilor în toate secţiile de votare.

12. • Rapoartele (art. 58 alin. (5) din Codul electoral), sînt comple-
tate cu multe erori, nu sînt introduse toate datele ce se referă la 
acti vitatea organelor electorale. Consiliile electorale de nivelul 
al doilea nu întotdeauna generalizează datele pe circumscripţie 
prevăzute în raport. 

• De examinat posibilitatea transmiterii și prelucrării 
datelor din rapoarte în variantă electronică. 
 • De exclus din raport datele privind numărul de ce-
tăţeni care au votat la locul afl ării, care au votat în 
baza actului de identi tate provizoriu de ti p F-9 și a 
certi fi catului cu drept de vot și de inclus aceste date 
în procesul-verbal.

13. • Desemnarea în componenţa birourilor a persoanelor mai puţin 
competente, revocarea în ulti mele zile a acestora, înlocuirea cu 
persoane care nu se implicau sau nu cunoșteau procedurile de 
totalizare.

• Limitarea termenului de revocare a membrilor biro-
urilor electorale înaintate de către parti de.
• Parti dele să fi e lipsite de dreptul de a înainta candi-
daturi în componenţa organelor electorale, fi ind găsi-
tă o altă modalitate de consti tuire a acestora.

14. • Diferenţa dintre culorile buleti nelor de vot a fost minimă, din 
care moti v la numărarea acestora au fost comise  erori.

• Folosirea unui spectru de culori mai larg.

15. • Cunoașterea insufi cientă și nerespectarea de către membrii 
organelor electorale  a regulamentelor și instrucţiunilor CEC.

• Salarizarea în cadrul APL a unor persoane respon-
sabile de organizarea alegerilor care (cel puţin cu un 
an jumătate înaintea alegerilor) ar selecta și pregăti  
potenţialii funcţionari electorali.

16. • Nu toate consiliile electorale au organizat convocarea în prima 
ședinţă a consilierilor aleși, nu a fost întocmit grafi cul respecti v. 
Neclarităţi în procedura de convocare în prima ședinţă a consi-
liilor locale.

• Sti pularea atribuţiilor corespunzătoare ale consilii-
lor electorale în Codul electoral.

Instruirea funcţionarilor electorali
Anexa nr. 5

Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

1. • Existenţa în procesul electoral a unor situaţii insufi -
cient reglementate juridic.

• Identi fi carea acestor situaţii și includerea în materialele de in-
struire a unor modalităţi unice de abordare. 

2. • Modifi carea frecventă a legislaţiei electorale, inclu-
siv înaintea perioadei electorale.

• Efectuarea modifi cărilor în legislaţia electorală, inclusiv actele 
normati ve în domeniu cel tî rziu cu șase luni pînă la începerea 
perioadei electorale.
• Respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia în ceea ce 
privește modifi carea legislaţiei electorale.

3. • Responsabilitatea redusă din partea membrilor or-
ganelor electorale inferioare, mai ales din partea ce-
lor desemnaţi de către parti dele politi ce.

• Discutarea cu insti tuţia care a înaintat persoana în vederea în-
locuirii acesteia cu un alt reprezentant al său, dacă primul s-a 
dovedit incompetent.
• Testarea și certi fi carea membrilor organelor electorale
• Membrii birourilor electorale să nu fi e desemnaţi de către par-
ti dele politi ce.
• Stabilirea unui termen limită de 5 zile pînă în ziua alegerilor 
pentru  înlocuirea membrilor birourilor electorale de către insti -
tuţiile ce i-au desemnat.
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Nr. 
d/o Probleme Soluţii posibile

4. • Fluctuaţia mare a persoanelor care acti vează în or-
ganele electorale, atî t de la scruti n la scruti n, cît și pe 
parcursul perioadei electorale.

• Elaborarea și uti lizarea registrului funcţionarilor electorali.
• Responsabilizarea parti delor politi ce pentru a desemna per-
soane cu experienţă în organele electorale.

5. • Operatorii cunosc doar modalitatea de uti lizare a 
sistemului electronic, fără a avea cunoști nţe de bază 
în domeniul electoral.

• Completarea instruirii operatorilor cu următoarele temati ci: 
numărarea și totalizarea rezultatelor, formarea șirului descres-
cător, uti lizarea întregului spectru de materiale/ documente 
pentru înregistrarea concurenţilor electorali.
• Elaborarea unui program sau cel puţin a unui tabel Excel pen-
tru crearea șirului descrescător.

6. • Difi cultăţi la selectarea unor membri califi caţi în bi-
rourile electorale, mai ales în zonele rurale.

 • Ca soluţie parţială – modifi carea modalităţii de formare a or-
ganelor electorale.
• Crearea organelor electorale permanente.

7. • Remunerarea redusă a funcţionarilor electorali. • Efectuarea modifi cărilor legislati ve de rigoare.

8. • Complexitatea atribuţiilor contabililor în perioada 
electorală.

• Necesitatea organizării unui seminar suplimentar pentru con-
tabili în ceea ce privește încetarea acti vităţii contabile și rapor-
tarea.

9. • Persoanele atrase în acti vitatea organelor electorale 
nu sînt moti vate/interesate să parti cipe în această ac-
ti vitate și respecti v nici la sesiunile de instruire.

• Colaborarea cu parti dele politi ce pentru îmbunătăţirea nivelu-
lui de pregăti re al reprezentanţilor lor în organele electorale.
• Îmbunătăţirea remunerării membrilor organelor electorale. 

10. • Perioada de ti mp alocată instruirii și pregăti rilor 
pentru alegeri, dar și fi nanţarea acestui proces este 
insufi cientă rămînînd la un nivel constant.   

• Anunţarea datei alegerilor cu cel puţin 90 de zile înainte.
• Alocarea mai multor resurse fi nanciare, logisti ce și umane pen-
tru desfășurarea instruirii.
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În ulti mele decenii, mijloacele de comunicare 
în masă au cunoscut un avînt spectaculos, deve-
nind mult mai numeroase și mult mai accesibile. 
Guvernele lumii au reușit să înţeleagă că interne-
tul și tehnologia informaţiei le permit să disemi-
neze informaţii, cunoști nţe și să interacţioneze cu 
cetăţenii prin căi novatoare. Totodată, schimbările 
din domeniul tehnologiilor informaţionale a pus 
omul în faţa unui alt ti p de comunicare, și anume 
comunicarea electronică.

Spaţiul virtual este o dovadă a creșterii vitezei 
informaţiei sau a modului în care trăim și percepem 
realitatea. În această eră informaţională, acestea 
trebuie să răspundă unui criteriu foarte important: 
comunicarea în ti mp real. Paginile web multi media, 
reţelele sociale și dispoziti vele mobile au schimbat 
modul în care este produsă și consumată informa-
ţia. Din aceste moti ve, cele mai des uti lizate mijloa-
ce sînt telefonia (mobilă) și internetul, iar ca mijloa-
ce de comunicare în masă – televizorul, internetul 
și radioul. Datorită noilor mijloace de comunicare 
moderne, putem face schimb de informaţii impor-
tante pentru soluţionarea unor probleme ce trebu-
ie rezolvate în scurt ti mp. Tehnologia zilelor noastre 
face mai ușoară comunicarea la distanţe mari prin 
mijloace ca: telefonul fi x, cel mobil, fax-ul, PC-ul și 
alte aparate de transmisie-recepţie a semnalelor. 

Uti lizarea noilor mijloace de comunicare soci-
ale (social media), în cadrul democraţiei electro-
nice, asigură o conexiune directă între sistemul 
de guvernare și cetăţean și iniţiază un dialog între 
acești a, aspect care poate duce la o mai bună în-
ţelegere a necesităţilor și o îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor. De asemenea, social media implică ur-
mătoarele instrumente: conversaţiile, comunica-
rea, colaborarea, reţeaua, parti ciparea și educaţia. 
Folosirea acestor instrumente ajută la informarea 
permanentă a publicului-ţintă, la menţinerea rela-
ţiei cu presa, dar și oferirea feedback-urilor legate 
de proiectele promovate prin monitorizarea nu-
mărului de accesări ale site-ului, prin fi liera social 
media, rapoarte Facebook sau Youtube, acestea 
oferind informaţii despre uti lizatorii și comporta-
mentul lor, precum și date despre impactul pe care 
l-au avut mesajele postate. Cu toate acestea, mă-
surarea impactului uti lizării acestor instrumente 
este un proces destul de complicat și nu neapărat 
relevant în conturarea unor obiecti ve punctuale în 
cadrul unei strategii de relaţii publice.

Astf el, democraţia electronică (e-democraţia) 
permite nu doar contactul cetăţenilor cu cei aleși, ci 
creează posibilitatea interacţiunii și a discuţiilor di-
recte cu acești a în vederea ameliorării deciziilor po-
liti ce. De asemenea, cetăţenii au acces la mai multe 
informaţii privitoare la sistemul electoral, permiţînd 

Natalia Pătrunjel, consultant, secţia educaţie civică, 
training-uri și secretariat

NOILE MIJLOACE DE COMUNICARE SOCIALĂ 
ŞI INFORMAREA ALEGĂTORILOR

Reprezentarea grafi că a reţelei sociale.
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cunoașterea mai bună a candidaţilor și a programe-
lor electorale. Pe larg democraţia electronică se re-
feră la procesele și structurile ce însoţesc toate for-
mele de comunicare între guvern și cetăţean.1 

Unul dintre mijloacele de comunicare socială a 
democraţiei electronice, prin care cetăţenii pot fi  
implicaţi în viaţa publică, sînt reţelele sociale. Aces-
tea consti tuie un domeniu în curs de dezvoltare 
pentru e-democraţie, făcînd parte din tehnologiile 
informati ce moderne. În opinia lui Marti n Hilber, 
reţelele sociale sînt piloni în maturizarea conceptu-
lui de e-democraţie.2 Reţelele de socializare (comu-
nităţile virtuale) nu fac altceva decît să înlesnească 
accesul cetăţenilor la informaţii și oferă posibilita-
tea ca opiniile formulate de „puterea populară” să 
fi e diversifi cate și să poată contribui într-o mai mare 
măsură la ameliorarea actului de guvernare. 

Reţelele sociale reprezintă comunităţi on-line 
în cadrul cărora persoanele care au interese co-
mune se întî lnesc pentru a vorbi, pentru a socializa 
cu oameni prezenţi acolo, pentru a se împărţi cu 
conţinutul care consideră a fi  interesant, pentru a 
parti cipa la dezbateri și a-și exprima opinii. Reţele-
le sociale nu au fronti ere, singura condiţie fi ind o 
conexiune bună și permanentă la Internet. 

La moment, cele mai populare reţele sociale 
din lume sînt Facebook, Twitt er și Linkedin. 

Totuși Facebook, cel mai popular site de socia-
lizare din lume, are mai mult de 800 de milioane 
de uti lizatori acti vi în toată lumea. Site-ul permite 
oamenilor să interacţioneze cu grupuri de prieteni 
care variază ca mărime, de la cîţiva oameni la cîteva 
mii.3 De asemenea, noile mijloace de comunicare 
sociale deţin un potenţial enorm de a comunica cu 
ti nerii, un grup de vîrstă pe care Comisia Electorală 
Centrală îl sensibilizează frecvent. Conform stati s-
ti cilor Companiei Nielson, cei mai acti vi uti lizatori 
ai reţelelor sociale sînt femeile și persoanele cu vîr-
sta cuprinsă între 18 și 34 de ani.4  Este remarcabil 
exemplul Comisiei Electorale din Marea Britanie 

1   Riley Thomas, „Electronic governance and electronic de-
mocracy: living and working in the connected world”, Com-
monwealth Centre for Electronic Governance, www.electroni-
cgov.net, Ottawa, Canada , 2001
2   Martin Hilbert “The Maturing Concept of E-Democracy: 
From E-Voting and Online Consultations to Democratic Value 
Out of Jumbled Online Chatter”, 2009, Journal of Information 
Technology and Politics. Retrieved February 24, 2010. 
3   http://www.gindul.md/?p=15128
4   Michael Cervieri, E-Government Center Seminars, 28 sep-
tember 2011, Chişinău.

care a decis să uti lizeze reţeaua de socializare Face-
book pentru a înregistra alegătorii la scruti nul par-
lamentar din 6 mai 2010. Aceasta și-a moti vat pasul 
prin necesitatea atragerii în procesul democrati c al 
alegerilor a unui număr maxim de britanici, inclusiv 
din rîndurile ti neretului, care deseori nu vin la vota-
re. 5 De asemenea, Departamentul de Stat al State-
lor Unite ale Americii și Casa Albă uti lizează social 
media pentru a-și informa cetăţenii despre acti vita-
tea sa, organizînd conferinţe de presă on-line și in-
vitî nd la diverse evenimente pe care le desfășoară.

În Republica Moldova, cea mai populară reţea 
de socializare este, bineînţeles, odnoklasniki.ru, 
care are între 900 de mii și 1 milion de moldoveni 
înregistraţi, iar Facebook avînd aproape 200 mii de 
uti lizatori moldoveni înscriși.6 

Comisia Electorală Centrală acordă o atenţie 
deosebită informării corecte a alegătorilor asupra 
desfășurării campaniei electorale și procedurilor 
electorale, inclusiv prin intermediul noilor mijloa-
ce de comunicare socială și anume reţelelor soci-
ale. CEC s-a adaptat noilor tehnologii de comuni-
care, creînd profi lul său pe Facebook și Youtube, 
în alegerile parlamentare anti cipate din 28 noiem-
brie 2010, ca o completare a site-ului ofi cial www.
cec.md și www.voteaza.md. Astf el s-a realizat o 
legătură între alegători și mass-media, dar și cei 
care candidează la funcţia de deputat. Totodată, 
s-a demonstrat că prezenţa on-line ajută la o mai 
bună cunoaștere a insti tuţiei de către public, păs-
trează publicul extern implicat și reduce costurile 
aferente mijloacelor media tradiţionale. 

5   http://www.jurnal.md/ro/news/marea-britanie-facebook-va-
aminti-de-alegeri-184300/
6   http://www.mediapoint.md/2011/08/personalitatea-tinaru-
lui-si-impactul-retelelor-sociale/

Cele mai cunoscute reţele de socializare.
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Prin intermediul profi lului său pe Facebook și 
Youtube, CEC a făcut cunoscute informaţii despre 
alegerile parlamentare anti cipate din 28 noiembrie 
2010 și alegerile locale generale din 5 iunie 2011. 
Pe aceste profi luri au fost plasate comunicate de 
presă, invitaţii la evenimente (conferinţe de presă, 
seminare, alegeri), spoturi de educaţie civică și poze 
referitoare la diverse acti vităţi ale Comisiei. 

În acest sens, promovarea evenimentelor prin 
social media este una foarte efi cientă și relati v 
ușor de monitorizat, ceea ce permite o creștere a 
vizibilităţii. În cazul insti tuţiei noastre, prezentarea 
unui eveniment prin reţelele de socializare devine 
o adevărată mobilizare pentru alegători. Pentru 
răspîndirea informaţiei, este foarte important și 
numărul de distribuiri, pentru că astf el au acces la 
informaţie mai multe segmente de public. Cel mai 
elocvent exemplu ar fi  cetăţenii moldoveni plecaţi 
la muncă peste hotare. Comisia Electorală Centra-
lă a desfășurat o campanie de educaţie civică în 
care o componentă importantă este informarea 
acestora cu privire la procedurile electorale. 

Astf el, social media a avut o importanţă majo-
ră în depășirea barierelor atî t demografi ce, cît și 
geografi ce și în informarea corectă, rapidă și deta-
liată referitoare la parti ciparea la vot. Rezultatele 
au confi rmat faptul că tot ceea ce înseamnă social 
media a contribuit semnifi cati v în campania noas-
tră de informare. 

Desigur că cea mai importantă caracteristi că a 
instrumentelor de social media o reprezintă comu-
nicarea cu alegătorii în general și felul în care uti liza-
torii de Internet se transformă din simpli citi tori în 
creatori de conţinut și mesaj. Social media ne ajută 
să spunem cît mai multe, într-un ritm dinamic, într-
un limbaj cît mai uman și mai aproape de așteptările 
celor care urmăresc. Mai apoi, mesajul astf el trans-
mis este preluat și retransmis pe multi ple canale de 
către cei care îl recepţionează, iar fi ecare devine, 
pe cont propriu, purtător de mesaj. 7 De asemenea, 
putem afi rma că, prin multi tudinea de prieteni și 
posibilitatea de a scrie noti ţe, de a face distribuire 
la diferită informaţie, reţelele sociale sînt o metodă 
liberă și gratuită de promovare și interacţiune. Tot-
odată, noile mijloace de comunicare socială joacă 

7   Andres Sosa C., Social networking concept and develop-
ment in the Middle East and against natural disasters, From 
the International Editor, Electoral World, No. 11, 2011

un rol semnifi cati v în relaţia dintre insti tuţia publică 
și cetăţeni, reprezentî nd o situaţie în care ambii sînt 
învingători – cetăţenii își creează un plus de vizibili-
tate, iar insti tuţia publică, prin asociere de imagine, 
cîști gă un plus de credibilitate.  

În contextul dezvoltării rapide a tehnologiilor 
informaţionale, Republica Moldova încearcă să fi e 
în pas cu inovaţiile. În acest sens a fost aprobat, 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septem-
brie 2011, Programul strategic de modernizare 
tehnologică a guvernării (e-transformare). Prin 
aceasta se urmărește modernizarea sectorului pu-
blic și asigurarea unei implementări mai efi ciente 
a strategiei de comunicare. Comunicarea dintre in-
sti tuţiile guvernamentale și cetăţeni reprezintă un 
punct foarte important în cadrul oricărei insti tuţii 
publice, iar social media este un instrument destul 
de uti lizat în contactul cu acești a. Despre impor-
tanţa uti lizării noilor mijloace de comunicare soci-
ală s-a discutat în cadrul primului seminar „Social-
media și guvernarea”, la 27-28 septembrie curent, 
la Chișinău, adresat insti tuţiilor guvernamentale 
din Republica Moldova. Seminarul a fost condus 
de către Michael Cervieri, co-fondator al compani-
ei de comunicare digitală și tehnologie mass-me-
dia ScribeLabs, consultant pentru insti tuţii, agenţii 
și ONG-uri, care a accentuat rolul reţelelor sociale 
în comunicarea cu cetăţenii. De asemenea, acesta 
a informat despre modul în care funcţionează spa-
ţiul virtual în cazul noilor mijloace de informare în 
masă, despre modul în care este promovat conţi-
nutul pentru web, cum pot fi  uti lizate reţelele soci-
ale pentru a angaja audienţele-ţintă și a prezentat 
cele mai bune practi ci aplicate de către guverne și 
organizaţii neguvernamentale din alte ţări, îmbu-
nătăţind astf el comunicarea cu cetăţenii.

Așadar, prezenţa Comisiei Electorale Centrale 
on-line este un plus pentru viitorii alegători, aceș-
ti a avînd posibilitatea de a-și face o imagine cît 
mai clară despre specifi cul oricărui ti p de alegeri 
și despre acti vitatea pe care o derulează Comisia. 
A fi  vizibil și acti v pe reţelele de socializare poate 
consti tui un veritabil atu. Putem afi rma că reţele-
le sociale și în conti nuare vor face parte din viaţa 
coti diană a fi ecăruia și nu putem nega faptul că 
acestea sînt necesare, iar uneori chiar bine veni-
te în rezolvarea urgentă a unor probleme. Fiecare 
uti lizează aceste oportunităţi de comunicare, in-
formare și promovare după bunul plac.
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Totuși, în ciuda percepţiilor predominant pozi-
ti ve asupra social media în rîndul insti tuţiilor, uti li-
zarea instrumentelor de comunicare socială rămî-
ne însă la nivel de experimentare și poziţionare în 
mediul on-line, asemeni „concurenţei”. 

Oportunitatea promovării prin instrumente so-
cial media pentru o autoritate publică depinde de 

capacitatea ei de a implementa și integra aceste 
noi mijloace de comunicare în acti vităţile de bază 
și de felul în care se va realiza această trecere de 
la stadiul de tendinţă la parte componentă a stra-
tegiei de comunicare, iar acti vismul on-line, prin 
toate formele de social media, poate fi  un răspuns 
pentru o lume mai bună.

Utilizarea noilor tehnologii de comunicare de către CEC la alegerile locale generale din 5 iunie 2011.
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Uti lizarea pe scară largă a tehnologiilor in-
formaţionale moderne asigură, fără îndoială, 
progrese notabile spre o democraţie reală în 
contextul e-guvernării. Tehnicile de votare sînt și 
vor fi  pe viitor infl uenţate considerabil de noile 
tehnologii informati zate. Automati zarea tuturor 
etapelor procesului electoral permite diminua-
rea substanţială a muncii manuale și efi cienti za-
rea controlului asupra legalităţii și transparenţei 
procesului electoral.8

Ulti mii ani au demonstrat interesul tot mai 
mare pentru implementarea noilor forme de par-
ti cipare la votare – e-voti ng. Acest lucru este con-
fi rmat prin desfășurarea conti nuă a mai multor 
proiecte-pilot într-un număr din ce în ce mai mare 
de ţări.

Votul electronic se referă la uti lizarea instru-
mentelor electronice în vederea exercitării actului 
de a vota. Cu alte cuvinte, votul electronic poa-
te însemna atî t uti lizarea mașinilor de vot neco-
nectate la internet și care sînt plasate în cadrul 
secţiilor de votare, cît și uti lizarea internetului ca 
mecanism de transmitere a votului. Mașinile elec-
tronice pot fi  sub formă de „touch screen”, adică 
mașini la care prin ati ngerea ecranului este se-

8   Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 101 „Cu privire la 
Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”

lectată preferinţa alegătorului, ori mașini dotate 
cu butoane pentru selectarea opţiunii electorale, 
precum și mașini sub formă de dispoziti ve, care 
doar scanează buleti nul de vot înregistrînd astf el 
votul. În cele mai multe dintre  cazuri însă, votul 
electronic este perceput ca fi ind același lucru ca 
votul depus prin internet.9 

Studiind experienţa statelor care uti lizează vo-
tul electronic și avînd în vedere locaţia din care se 
votează, putem disti nge trei posibilităţi de vot care 
implică internetul: 

posibilitatea uti lizării internetului în cadrul - 
secţiilor de votare (poll site Internet), astf el 
alegătorul poate vota pe internet de la ori-
care secţie de votare; 
posibilitatea așa-numitelor chioșcuri - (kiosk 
voti ng), cabine dotate cu echipamente 
electronice de votare (voti ng machines, Di-
rect Recording Equipment) care sînt plasa-
te, de regulă, în zone foarte accesibile (de 
ex.: centre comerciale, magazine alimenta-
re, gări);
posibilitatea votării de la orice calculator - 
conectat la internet (remote Internet vo-
ti ng), opţiune ce nu constrînge alegătorul 
din punct  de vedere geografi c.

Iniţial, pentru exprimarea votului electronic 
erau uti lizate mașini electronice de vot care în-
registrau voturile alegătorilor fără a le transmite 
imediat autorităţilor electorale ierarhic superi-
oare, prin Internet sau prin alte ti puri de reţele. 
Mașinile de vot de ti p DRE (Direct electronic recor-
ding) sînt folosite și astăzi în unele ţări din lume. În 
cazul votului exprimat de la distanţă prin Internet, 
totalizarea rezultatelor scruti nului se face prin co-
municarea directă, on-line, a calculatoarelor din 
sistemul de e-voti ng. 

Un alt ti p de mașini uti lizate pentru calcularea 
voturilor sînt cele dotate cu un dispoziti v care sca-
nează buleti nul de vot din hîrti e, pe care alegăto-
rul a marcat numele candidatului ori opţiunea sa 
electorală. În cazul acestui ti p de mașini, voturile 
sînt înregistrate, memorate și numărate în fi ecare 
mașină separat. 

9    (ACE) Project „Administrati on and Cost of Electi ons” 

Cristina Angheli, consultant, secţia educaţie civică, training-
uri și secretariat

VOTUL ELECTRONIC: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE
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Dreptul de a vota este unul dintre fundamen-
tele oricărei democraţii. Toate sistemele de vot, in-
clusiv  e-voti ngul, trebuie să corespundă principiilor 
de bază ale organizării și desfășurării scruti nelor 
democrati ce. Voinţa poporului trebuie să fi e expri-
mată prin alegeri libere, care au loc în mod periodic 
prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat.10 Aceste principii, specifi ce votului tradi-
ţional, dar și noilor tehnici de votare, au fost pe larg 
refl ectate și în Recomandarea Rec (2004)11 privind 
standardele legale, operaţionale și tehnice pentru 
votul electronic, adoptată de Comitetul de Miniștri 
al Consiliului Europei la 30 septembrie 2004.11 Ma-
joritatea ţărilor europene au ţinut cont de standar-
dele prevăzute de această Recomandare la etapa 
elaborării legislaţiilor interne în domeniu.

Avantajele votului electronic sînt următoarele:
costurile reduse ale acestuia. Specialistul fran-- 
cez în acest domeniu, Michel Lafl andre 12 con-
sideră că raportul dintre costurile pentru votul 
electronic și cel pentru exercitarea votului prin 
buleti ne din hîrti e ar fi  de 1 la 5. Această dife-
renţă de raport este determinată de faptul că 
votul exprimat prin buleti ne de vot necesită cos-

10   Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, 
publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr.1 din 
18.08.1994.
11   Recommendation Rec(2004)11 „Legal, operational and 
technical standards for e-voting” adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on 30 September 2004 
and explanatory memorandum.
12   Michel Lafl andre „Le vote électronique – expériences 
françaises et internationales”

turi mari pentru ti părirea buleti nelor 
de vot pe un anumit ti p de hîrti e, con-
fecţionarea ștampilelor speciale, plata 
pentru transportarea buleti nelor și a 
documentaţiei electorale, plata pen-
tru munca funcţionarilor electorali etc. 
Costurile pentru votul electronic sînt 
încă mai mari, însă acestea sînt supor-
tate de stat o singură dată, urmînd ca 
la scruti nele următoare să fi e uti lizate 
aceleași mașini de vot sau calculatoare. 
Odată cu dezvoltarea iniţială a sistemu-
lui, folosirea lui la fi ecare scruti n necesi-
tă eforturi organizatorice reduse în ceea 
ce privește personalul, infrastructura, 
materialele necesare pentru a vota, 
transmiterea și numărarea voturilor;

exercitarea mai comodă a dreptului la vot și - 
ușurinţa centralizării rezultatelor, aceasta de-
oarece votul electronic permite o numărare 
mai rapidă și mai exactă a voturilor;
facilitarea accesului la vot al persoanelor cu - 
dizabilităţi sau al celor care locuiesc departe 
de secţia de votare;
gradul înalt de securitate. Atî t ti mp cît sistemul  - 
este supus unor teste riguroase de securitate 
înaintea folosirii lui și este permanent scanat 
pe durata procesului, riscurile sînt aproape 
inexistente. Prin urmare, orice vot dublu va fi  
ușor de depistat. Întrucît toate sistemele de e-
voti ng sînt folosite în combinaţie cu Registrul 
electronic al alegătorilor, introducerea codului 
personal al alegătorului în sistemul integrat va 
permite verifi carea cu ușurinţă a faptului dacă  
persoana respecti vă a votat într-o altă locaţie;
votarea electronică poate dura un ti mp mai în-- 
delungat decît o zi, ceea ce oferă o fl exibilitate 
în privinţa momentului exercitării votului, spre 
deosebire de votarea tradiţională care  se des-
fășoară într-o singură zi a săptămînii, de regulă 
duminica;
atragerea semnifi cati vă a ti nerilor în procesul - 
electoral, ceea ce diminuează absenteismul spe-
cifi c ti nerei generaţii. Unii specialiști  în domeniu 
consideră că parti ciparea va crește doar în rîn-
dul anumitor segmente de electorat, în ti mp ce 
în rîndul altor segmente ar putea scădea; 
nu există constrîngeri spaţiale pentru alegători, - 
ei singuri își aleg secţia de votare în care să-și 

Mașină pentru votarea electronică utilizată în SUA.
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exercite votul. Autorităţile electora-
le au posibilitatea de a identi fi ca în 
ti mp real cîţi cetăţeni au votat și care 
este structura voturilor, aspect care 
consti tuie o problemă pentru votul 
tradiţional. În același ti mp, este po-
sibilă efectuarea unei analize on-line 
privind structura votanţilor pe grupe 
de vîrstă, sex etc.

Principalele dezavantaje ale votului 
electronic sînt:

votul la distanţă - nu poate asigura 
inti mitatea oferită de cabina de vot. 
Cel mai mare risc e posibilitatea ca 
votantul să poată fi  forţat de altci-
neva (fi e că este vorba de presiunile 
din partea unui membru al familiei, 
fi e din partea șefului sau colegilor 
de serviciu) să voteze o anumită op-
ţiune;
nu toţi cetăţenii au acces egal la posibilităţile - 
de a vota electronic, ceea ce ar face ca alege-
rile să fi e mai puţin reprezentati ve. Înlocuirea 
votului tradiţional cu sistemul de e-voti ng ar 
transforma actul votării dintr-un exerciţiu de-
mocrati c într-o procedură tehnică. Votul e mai 
mult decît un simplu act de a indica preferin-
ţele politi ce ale fi ecăruia, este o responsabili-
tate civică care sporește solidaritatea socială și 
îi unește pe cetăţeni. Prin urmare, e-voti ngul 
întotdeauna trebuie să rămînă o opţiune facul-
tati vă și în niciun caz să substi tuie totalmente 
procedura de vot tradiţională;
votul electronic diminuează foarte mult con-- 
trolul fi zic asupra votării, controlul efectuat de 
votaţi și de către votanţi, fapt ce încurajează 
creșterea riscurilor de fraude și erori tehnice.13 
Este absolut necesar ca toate riscurile posibi-
le să fi e mai întî i analizate și găsite mijloace și 
proceduri necesare eliminării lor.
Majoritatea ţărilor europene care uti lizează sis-

temul de e-voti ng, la etapa implementării acestuia 
au desfășurat mai întî i un studiu  de fezabilitate 
privind aplicarea lui. În acest context, vom menţi-
ona experienţa Autorităţii Electorale Permanente 

13   Robert Krimmer, Rüdiger Grim „Gesellschaft für Informatik 
and E-Voting”, Bonn 2008  

a României care, în colaborare cu Agenţia Statelor 
Unite pentru Comerţ și Dezvoltare, pe parcursul 
anului 2011 au realizat un studiu de fezabilitate pri-
vind sistemul electronic pentru managementul ale-
gerilor din România. Rezultatele fi nale ale acestui 
studiu au fost prezentate pe 27 octombrie curent 
în cadrul conferinţei „Posibilitatea dezvoltării sis-
temului electoral prin implementarea unui sistem 
integrat de management al proceselor electorale”. 
Scopul acestui studiu a fost de a  ajuta Autoritatea 
Electorală Permanentă la dezvoltarea unui Sistem 
Electronic de Gesti une Electorală (EEMS), capabil 
să automati zeze autenti fi carea votului și procesele 
de votare/numărare a voturilor, precum și proce-
sele electorale administrati ve. Rezultatele studiu-
lui au indicat anumite difi cultăţi la diverse etape 
ale procesului electoral printre care: identi fi carea 
la distanţă a alegătorului, autenti fi carea actului 
votării și opţiunii selectate, precum și asigurarea 
secretului votului deja exprimat, deoarece votul 
pe hîrti e își pierde legătura cu votantul, pe cînd e-
voti ngul păstrează această legătură liniară. 

Recomandarea Rec (2004)11 a Consiliului Eu-
ropei stabilește că orice sistem de vot electronic, 
pînă a fi  introdus, trebuie mai întî i să fi e verifi -
cat și testat în cadrul unor proiecte-pilot. Expe-
rimentele pot fi  efectuate pe un anumit grup de 
alegători (studenţi, alegătorii afl aţi peste hotare 
etc.), pe un anumit teritoriu (o parte a orașului 
sau a regiunii etc.) sau în ti mpul unor alegeri spe-

Votarea electronică a persoanelor cu dizabilităţi.
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cifi ce (alegeri prezidenţiale, alegeri locale etc.).14 
Deoarece noile tehnologii trebuie să fi e mai întî i 
studiate și analizate, sînt absolut necesare expe-
rimentele desfășurate mai întî i pe scară mică și 
abia apoi pe scară largă. Trebuie de investi t mult 
ti mp, efort și planifi care pentru a ne asigura că  
un proiect-pilot, dar și un scruti n adevărat vor 
decurge cu bine.

Tehnicile de votare cu uti lizarea unor 
componente electronice sînt reglemen-
tate și folosite în mai multe ţări (SUA, 
Belgia, Elveţia, Austria, Estonia, Spania, 
Brazilia, Mexic, Australia etc.) atî t în 
cadrul alegerilor, cît și al referendumu-
rilor. Însă problema securităţii a deter-
minat mai multe state, cu excepţia re-
marcabilă a Estoniei, Elveţiei și Austriei, 
să aplice votul electronic doar la nivel 
experimental sau doar pentru anumite 
categorii de alegeri sau alegători. 

În acest moment, Estonia este sin-
gurul stat european în care alegerile se 
desfășoară on-line la nivel naţional. Im-
plementarea s-a realizat prin colaborarea strînsă 
dintre Comitetul Naţional Electoral, Parlamentul 
Estoniei, Ministerul Afacerilor Interne (responsa-
bil de registrul populaţiei), Primăria Tallinn (orga-
nizator al testării-pilot), insti tuţii responsabile de 
eliberarea cărţilor de identi tate, de crearea soft -
ware-urilor, precum și fi rme de audit.

Introducerea votării electronice în Estonia a 
început în  anul 2001, în contextul dezvoltării con-
ceptului de e-Guvern care devenea foarte popular. 
Estonia a devenit primul stat din lume care a organi-
zat votarea electronică juridic recunoscută în cadrul 
alegerilor locale din octombrie 2005 și ale celor par-
lamentare din anii 2007 și 2011. La ulti mele alegeri 
parlamentare (marti e 2011), prin Internet au votat 
140 846 de alegători, adică 24,5% din numărul total 
al votanţilor. Votarea on-line s-a desfășurat în peri-
oada 24 februarie – 2 marti e curent.

Sistemul estonian de e-voti ng este construit pe 
baza cartelelor de identi fi care ID, acestea fi ind do-
cumente de identi fi care obligatorii pentru cetăţe-
nii și rezidenţii din această ţară. Cartela este dota-
tă cu un microprocesor, în care sînt stocate datele 
personale despre persoană și semnătura digitală a 

14   The Council of Europe „E-voting handbook. Key steps in 
the implementation of e-enabled elections”, 2010

deţinătorului, care nu este nimic altceva decît in-
terfaţa către așa-numita PKI (Public Key Infrastruc-
ture). Alegătorul își poate schimba votul său elec-
tronic de nenumărate ori, valabil fi ind considerat 
ulti mul vot. De asemenea, votul electronic înregis-
trat înainte de ziua scruti nului, poate fi  schimbat 
în ziua alegerilor, la secţia de votare, fi ind aplicat, 
în acest sens, un sistem special de control.

Pentru a vota on-line, este nevoie de cartela 
ID, un dispoziti v care citește cartela ID (smart card 
reader) și un calculator conectat la reţeaua Inter-
net. Astf el, este posibilă votarea din oricare colţ al 
lumii, inclusiv de pe aeronave și vase mariti me. 

Fiecare alegător este informat din ti mp cu pri-
vire la votul electronic și la perioada în care poate 
vota, primind prin poștă un card de alegător. Vota-
rea propriu-zisă se desfășoară pe website-ul Comi-
tetului Naţional Electoral în modul următor: mai 
întî i, pentru autenti fi care, se introduce cardul de 
identi tate într-un citi tor de carduri conectat la cal-
culator. În funcţie de numărul unic de identi fi care, 
pe ecran apare un meniu cu opţiunile de vot co-
respunzătoare circumscripţiei alegătorului. După 
selectarea candidatului dorit, alegătorul confi rmă 
votul printr-o  semnătură digitală. Apoi este anun-
ţat, pe aceeași pagina web, că votul său a fost în-
registrat. Centralizarea voturilor are loc conform 
principiului „plicului dublu”, prin care votul  este 
introdus în urna electronică doar după ce datele 
personale au fost înlăturate. Astf el se asigură ano-
nimitatea voturilor.

Dinamica votării on-line în Estonia este una 
în conti nuă creștere. Votul electronic reprezintă 
atracti vitate și accesibilitate, în primul rînd pentru 

Dispozitiv pentru citirea cartelei ID, utilizat la votarea on-line în Estonia.
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populaţia tî nără din această ţară, astf el peste 40% 
din numărul celor care au folosit Internetul pentru 
a vota au fost ti nerii cu vîrsta de pînă la 35 de ani.

Pe parcursul perioadei votării on-line, datele 
se stochează pe serverele  Comitetului Naţional 
Electoral al Estoniei, iar la fi nele zilei scruti nului, 
cu ajutorul  sistemelor de decodifi care, se anunţă 
rezultatele, care sînt adăugate la rezultatele obţi-
nute în secţiile de votare.

Desigur, experienţa Estoniei este una de suc-
ces, însă există mai multe ţări, cu o veche tradiţie 
democrati că, printre care Marea Britanie, Franţa, 
Norvegia, Finlanda, care, în urma testărilor mai 
multor proiecte-pilot, au ajuns la concluzia că vo-
tul electronic la etapa actuală consti tuie o sursă 
de erori.

Votul electronic este o soluţie relati v nouă, iar 
dezvoltările  tehnologice din ulti ma vreme îl fac un 
subiect abordat de un număr din ce în ce mai mare 
de ţări. Pentru Republica Moldova, votarea elec-
tronică ar fi  o soluţie în mod special pentru cetăţe-
nii afl aţi în afara ţării, majoritatea cărora au acces 
și folosesc cu regularitate reţeaua Internet.

Cu toate că votul pe internet nu este deocam-
dată o opţiune a sistemului electoral al Republicii 
Moldova, totuși clasa politi că a luat în considerare 
acest aspect, aprobînd, prin Hotărîrea nr. 255 din 
9 marti e 2005, „Strategia Naţională de edifi care a 
societăţii informaţionale – „Moldova electronică”, 
care prevede ca obiecti v specifi c alcătuirea listelor 
de alegători în baza registrului de stat al 
populaţiei, precum și elaborarea, testa-
rea și implementarea votării electroni-
ce și asigurarea exercitării acestui drept 
pentru cetăţenii afl aţi în afara ţării. In-
troducerea graduală a votării electro-
nice pentru cetăţenii afl aţi peste hota-
re reprezintă o sarcină de perspecti vă. 
Informati zarea proceselor electorale 
este considerată o componentă impor-
tantă a Strategiei Naţionale de edifi care 
a societăţii informaţionale – „Moldova 
electronică”.

În acest sens, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat la 15 mai 2008 Le-
gea nr. 101 cu privire la Concepţia Sis-
temului informaţional automati zat de 
stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), prin care 
s-a stabilit că deţinătorul și benefi ciarul 

acestui sistem este Comisia Electorală Centrală, 
care este responsabilă de elaborarea și implemen-
tarea lui. Sistemul este elaborat în scopul automa-
ti zării proceselor de pregăti re, de desfășurare și de 
totalizare a rezultatelor alegerilor și ale referendu-
murilor.

Concepţia sus-menţionată prevede că desfășu-
rarea alegerilor complet automati zate va fi  posibilă 
după soluţionarea mai multor probleme de ordin 
organizaţional  și tehnic, cum ar fi : fundamenta-
rea unui sistem modern de automati zare a tuturor 
proceselor electorale, identi fi carea cetăţenilor în 
sistemul electoral electronic, implementarea to-
tală a procedurii privind semnătura digitală, for-
marea deprinderilor de uti lizare pe scară largă de 
către cetăţenii Republicii Moldova a tehnologiilor 
informaţionale etc.  Concepţia presupune crearea 
următoarelor posibilităţi de viitor: de a vota la ori-
ce secţie de votare consti tuită de CEC, indepen-
dent de domiciliu; de a vota prin reţeaua Internet, 
uti lizînd pentru identi fi care dispoziti ve de citi re 
electronică, documente de ti p nou și semnătura 
digitală; de a automati za procesul de calculare a 
voturilor, uti lizînd cele mai avansate realizări ale 
progresului tehnico-ști inţifi c (pixul electronic, sca-
nerul, alte dispoziti ve de citi re electronică). 

Un prim pas în implementarea votării elec-
tronice l-a consti tuit elaborarea de către Comisia 
Electorală Centrală a Registrului electronic al ale-
gătorilor. Acesta reprezintă un bloc de funcţii al 

Testarea Registrului electronic al alegătorilor, 
mun. Chișinău, Alegerile locale generale din 5 iunie 2011.
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SIAS „Alegeri” desti nat colectării, stocării, actuali-
zării și analizei informaţiei despre cetăţenii Repu-
blicii Moldova care au ati ns vîrsta de 18 ani. Pentru 
prima dată registrul a fost testat pe 15 noiembrie 
2009 în cadrul alegerilor locale noi ale primarilor 
din localităţile Semionovca și Ștefănești  din raionul 
Ștefan-Vodă. Ulterior, sistemul a fost testat cu suc-
ces la 16 mai 2010 în cadrul alegerilor noi ale pri-
marului or. Sîngera din mun. Chișinău, ulterior în 
sectorul Centru al mun. Chișinău la referendumul 
republican consti tuţional din 5 septembrie 2010, 
după aceea la alegerile parlamentare anti cipate 
din 28 noiembrie 2010 și ulti ma dată la alegerile 
locale generale din iunie 2011. 

În cadrul testării, alegătorii trebuiau să accese-
ze pagina web a CEC, unde urmau să se identi fi ce 
prin introducerea codului personal. Această pro-
cedură de votare pe Internet a fost un experiment 
care nu a avut niciun efect juridic, iar sistemul de 
e-voti ng nu a fost securizat sub nicio formă.

În perspecti vă, CEC, cu sprijinul do-
natorilor externi, preconizează conecta-
rea on-line a tuturor birourilor electorale 
la Registrul electronic al alegătorilor. În 
aceste condiţii, votul va putea fi  depus 
prin intermediul mijloacelor electronice, 
inclusiv prin reţeaua Internet, iar votarea 
multi plă va deveni imposibilă. 

E-voti ngul reprezintă o provocare 
pentru guvernările electronice din în-
treaga lume, moti vele introducerii aces-
tui sistem fi ind diverse. Avînd în vedere 
riscurile și avantajele votului electronic 
în general, vom concluziona că această 
tehnică de votare poate avea un impact 
semnifi cati v atî t pe segmentul parti cipă-
rii la vot, cît și pe cel al reprezentati vităţii, 
atrăgînd respecti v și susţinători, și criti ci. 
Dacă, pe de o parte, noul mecanism de 

vot, datorită cheltuielilor mici, reprezintă o pledoa-
rie în favoarea uti lizării lui, pe de altă parte, avînd în 
vedere baza sa tehnică, votul electronic declanșea-
ză scepti cismul specialiști lor în tehnologie în ceea 
ce privește capacitatea sistemului de e-voti ng de a 
asigura și garanta securitatea procesului electoral.

Votul electronic reprezintă o alternati vă a vo-
tului clasic, o șansă suplimentară pentru exprima-
rea opţiunii politi ce. Ca urmare, se poate ajunge la 
scăderea, uneori semnifi cati vă, a absenteismului 
electoral. 

Acceptarea sau neacceptarea votului electro-
nic și a reglementării sale depinde de modul în 
care acesta este perceput atî t de cei care urmează 
să-l uti lizeze, cît și de cei care vor adopta regle-
mentarea respecti vă. Este foarte important ca re-
glementările legale privind sistemul de e-voti ng să 
prevadă caracterul alternati v al votului electronic 
faţă de votul tradiţional. 

Prezentarea mașinii pentru votarea electronică de către dr. Iurie Ciocan, 
secretarul CEC, 12 mai 2010, sediul CEC.
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Republica Moldova este printre primele 7 ţări 
cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva 
lor. Conform raportului Curţii, la data de 01 ianua-
rie 2011, 3,850 de cereri pendinte (2.8%) erau în-
dreptate împotriva Moldovei.

În 2010, 945 de cereri împotriva Moldovei au 
fost alocate unui organ decizional, 434 de cereri 
au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase 
de pe rolul Curţii, iar 21 de cereri au fost declarate 
admisibile, cereri comunicate Guvernului 135.

Pe parcursul anului 2010, Curtea a adoptat 28 
de hotărîri împotriva Moldovei, dintre care în 20 
de hotărîri a constatat cel puţin o violare a Con-
venţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului și Li-
bertăţilor Fundamentale, iar 8 hotărîri se referă la 
sati sfacţia echitabilă.

Dacă am face o analiză pe arti cole ale Conven-
ţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertă-
ţilor Fundamentale, atunci o atenţie deosebită ar 
ridica violarea art. 2 (dreptul la viaţă), art. 3 (inter-
zicerea torturii), art. 5 (dreptul la libertate și sigu-
ranţă), art. 6 (dreptul la un proces echitabil), art. 
8 (dreptul la respectul vieţii private și de familie), 
art. 10 (libertate de exprimare), art. 11 (libertatea 
de întrunire și de asociere), art. 13 (dreptul la un 
recurs efecti v) și art. 3 al Protocolului nr. 1 la Con-
venţie (dreptul la alegeri libere).

În ceea ce privește încălcarea art. 3 al Protoco-
lului nr. 1 la Convenţie, „Dreptul la alegeri libere” 
care sti pulează că „Înaltele părţi contractante se 

angajează să organizeze, la intervale rezonabile, 
alegeri libere cu vot secret, în condiţii care să asi-
gure libera exprimare a opiniei poporului despre 
alegerea corpului legislati v”, cea mai răsunătoare 
a fost cauza Tănase contra Moldovei.

În această cauză, Marea Cameră a Curţii Eu-
ropene a decis în mod defi niti v și în unanimitate 
că măsura de interzicere a candidaturii pentru un 
mandat de Parlamentar a unei persoane ce deţine 
dublă cetăţenie reprezintă o încălcare a prevederi-
lor arti colului 3 din Primul Protocol al Convenţiei, 
care garantează dreptul la alegeri libere, restricţiile 
în exercitarea unor drepturi politi ce nefi ind justi -
fi cate nici prin considerente istorice, cu atî t mai 
mult cu cît, în prezent, Consti tuţia Republicii Mol-
dova recunoaște dubla cetăţenie.

Curtea a luat această decizie în urma unei ana-
lize detaliate a circumstanţelor care au marcat is-
toria Republicii Moldova.

Cauza Tănase contra Moldovei a avut la origi-
ne plîngerea introdusă la CEDO în decembrie 2007 
de Alexandru Tănase, actualul președinte al Curţii 
Consti tuţionale, și Dorin Chirtoacă, primarul Chiși-
năului. Acești a au susţinut în faţa CEDO că modi-
fi cările aduse la acel moment legislaţiei electorale 
din Republica Moldova erau discriminatorii și le 
încălcau dreptul de a parti cipa la alegerile parla-
mentare care urmau să aibă loc în 2009 și de a-și 
exercita mandatul de parlamentar.

În fapt, acele dispoziţii legislati ve obligau po-
sesorii de dublă cetăţenie să iniţieze procedura 
renunţării la cealaltă cetăţenie decît cea moldo-
venească pentru a le putea fi  validat mandatul de 
parlamentar, în cazul în care ar fi  fost aleși.

La data de 18 noiembrie 2008, o Cameră forma-
tă din 7 judecători ai CEDO a decis că lui Alexandru 
Tănase i s-a încălcat dreptul la alegeri libere prevăzut 
de arti colul 3 din primul Protocol adiţional la Conven-
ţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Plîngerea lui Dorin Chirtoacă a fost respinsă, 
întrucît acesta își manifestase public dorinţa de a 
rămîne primar al Chișinăului, chiar dacă ar fi  ob-
ţinut un mandat de deputat, astf el că dispoziţiile 
legii electorale nu i s-ar fi  aplicat. Ulterior, Guver-
nul moldovean a cerut trimiterea cauzei la Marea 
Cameră pentru o nouă analiză.

UNELE CAZURI ELECTORALE LA CEDO

Liliana Tarlev, consultant,
direcţia juridică și relaţii cu publicul
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Hotărîrea Marii Camere din 27 aprilie 2010 a 
fost dată tot cu unanimitate de voturi, confi rmînd 
Hotărîrea Camerei din 18 noiembrie 2008. Practi c, 
CEDO a apreciat că blocarea accesului persoanelor 
cu multi plă cetăţenie la alegerile parlamentare re-
prezintă o măsură disproporţionată, neconformă 
cu standardele Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului. Între ti mp, legislaţia a fost amendată, re-
specti v au fost abrogate dispoziţiile neconforme 
standardelor convenţionale care au fost analizate 
de Curtea Europeană prin această hotărîre.

„Deputaţii moldoveni care deţin și cetăţenie 
română nu pot fi  obligaţi să renunţe la aceasta 
pentru a rămîne în funcţii”, a stabilit Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului. Legislaţia Republicii 
Moldova le interzicea din 2008 deputaţilor să își 
exercite mandatul dacă deţin dublă cetăţenie. „Toţi 
deputaţii afectaţi de această interdicţie sînt din 
fosta opoziţie. Majoritatea moldovenilor au dublă 
cetăţenie și aceste persoane au dreptul să fi e re-
prezentate de deputaţi care să le exprime preocu-
pările”, au remarcat magistraţii CEDO. Argumentul 
autorităţilor moldovenești  a fost că scopul legii din 
2008 era să asigure „loialitatea” deputaţilor faţă 
de statul moldovean.

În replică CEDO a precizat că „faptul că de-
putaţii moldoveni cu dublă cetăţenie pot opta să 
susţină un proiect politi c pe care unii îl consideră 
incompati bil cu principiile actuale ale statului mol-
dovean nu înseamnă că încalcă regulile democra-
ti ce. Din această cauză, dispoziţiile legii din 2008 
sînt „disproporţionate” și încalcă dreptul la alegeri 
libere”, încheie CEDO.

O altă încălcare a art. 3 din Protocolul 1 al Con-
venţiei, care garantează libertatea alegerilor, o 
întî lnim în cauza Grosaru contra României.

Reclamantul, Mircea Grosaru, este cetăţean 
român, s-a născut în 1951 și locuiește în Bucu-
rești . Acesta a candidat la alegerile parlamentare 
din 2000, ca deputat din partea Minorităţii Itali-
ene din România. Organizaţia din partea căreia a 
candidat, „Comunitatea Italiană din România”, a 
obţinut la nivel naţional un număr de peste 21 de 
mii de voturi și o majoritate, de 5600 de voturi, 
pentru Mircea Grosaru. Cu toate acestea, Biroul 
Electoral Central a decis sa atribuie mandatul unui 
alt candidat, care obţinuse doar 2900 de voturi, 
într-o singură circumscripţie. Mircea Grosaru și-a 
formulat plîngerea în baza art.3 din Protocolul 1 

al Convenţiei, ce garantează libertatea alegerilor, 
precum și în baza art. 13.

CEDO a statuat că orice stat are libertate depli-
nă pentru alegerea unui sistem electoral. Totuși, 
avînd în vedere că se discută despre state demo-
crati ce, deciziile în acest sens trebuie sa elimine 
posibilitatea ca aplicarea regulilor electorale să fi e 
arbitrară.

În aceeași ordine de idei, Curtea a observat că 
Legea electorală din 1992 a României nu era foar-
te clară în ceea ce privește procedura de atribuire 
a mandatelor parlamentare în funcţie de voturi-
le obţinute. Astf el, nu era precizat dacă mandatul 
va fi  atribuit candidatului care a obţinut cele mai 
multe voturi la nivel naţional sau la nivel de cir-
cumscripţie. În aceste condiţii, se impunea obli-
gaţia pentru autorităţile române să se asigure că 
legea nu va fi  interpretată discreţionar.

În cazul de faţă, Curtea a observat că autorităţi-
le Biroului Electoral Central nu au oferit sufi ciente 
dovezi de imparţialitate, drept pentru care CEDO a 
decis că România a încălcat art. 3 din Protocolul 1 
al Convenţiei.

Referitor la art. 13 din Convenţie, care garan-
tează dreptul la un recurs efecti v, Curtea a decis în 
unanimitate că acesta a fost încălcat din moment 
ce autorităţile române nu au întreprins nicio an-
chetă pentru a stabili corecti tudinea distribuirii 
voturilor în cazul Grosaru.

În baza art. 41, Curtea a dispus plata către re-
clamant a 5000 de euro drept daune morale.

Pierderea mandatului de deputat a consti tuit 
și subiectul cauzei Selim Sadak contra Turciei. Art. 
3 din Protocolul nr. 1 consacră un principiu disti nc-
ti v al oricărui regim politi c democrati c, acest text 
prezintă o importanţă capitală în sistemul Conven-
ţiei. El garantează dreptul oricărei persoane de a 
candida la alegeri și, odată aleasă, dreptul de a-și 
exercita mandatul.

În speţă, reclamanţii au fost deputaţi și membri 
ai unui parti d politi c – DEP – fondat în mai 1993. 
În noiembrie 1993, procuratura a cerut dizolvarea 
parti dului. În marti e 1994, reclamanţilor li s-a ridi-
cat imunitatea parlamentară. Toţi reclamanţii au 
fost arestaţi la ieșirea din sediul parlamentului, cu 
excepţia a doi din ei, care au preferat să rămînă 
în incinta organului legislati v. În iunie 1994, Curtea 
Consti tuţională a decis dizolvarea DEP din cauza 
faptului că acesta vizează separarea teritorială și a 
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decis pierderea imunităţii parlamentare a tuturor 
deputaţilor acestui parti d. În iulie 1994, reclaman-
ţii au fost trimiși în judecată pentru separati sm și 
atentat la integritatea teritorială a statului. Instan-
ţa i-a condamnat pe reclamanţi la pedepse cu în-
chisoarea.

Reclamanţii și-au pierdut mandatul parlamen-
tar în urma dizolvării parti dului din care făceau 
parte. Curtea a observat că această măsură nu 
este legată de acti vitatea politi că individuală a 
reclamanţilor, acești a pierzîndu-și mandatele au-
tomat. Curtea a considerat că această sancţiune 
este de severitate extremă, astf el încît nu poate fi  
proporţională cu scopul vizat de către stat. Aceas-
tă măsură este incompati bilă cu însăși substanţa 
dreptului de a fi  ales, consacrat prin Convenţie și 
aduce ati ngere puterii suverane a electoratului 
care și-a ales reprezentanţi. De aceea, art. 3 din 
Protocolul nr. 1 a fost violat.

Cazul Hilbe contra Liechtenstein-ului (1999) vi-
zează subiectul înscrierii în listele electorale. Astf el 
reclamantului, cetăţean al Liechtenstein-ului, i s-a 
refuzat în 1995 înscrierea pe listele electorale în 
cadrul organizării unui referendum, pe moti v că 
de mai mulţi ani avea rezidenţa în străinătate, iar 
dreptul de a vota este rezervat persoanelor care 
își au reședinţa în Liechtenstein. Recursurile recla-
mantului în instanţă au fost respinse, iar în 1996 
Parlamentul a confi rmat faptul că au drept de vot 
doar persoanele care au reședinţa obișnuită pe te-
ritoriul statului.

 „Doar alegerile legislati ve cad sub imperiul 
acestei dispoziţii” (art. 3 din Protocolul nr. 1), care 
nu este aplicabilă referendumurilor, prin urmare 
Curtea nu are competenţa materială de a se pro-
nunţa asupra plîngerii. În plus, oricum, Curtea a 
considerat că impunerea unei condiţii legate de 
rezidenţă în cazul exercitării dreptului de a vota nu 
este incompati bilă, prin sine însăși, cu dispoziţiile 
Convenţiei. În speţă, au existat consideraţii legiti -
me pentru legislaţia incidentă, în măsura în care 
cetăţenii care își au reședinţa în alt stat pierd con-
tactul cu afacerile publice și nu sînt direct vizaţi de 
actele adoptate pe calea unui referendum. În con-
secinţă, condiţia rezidenţei de care se plînge recla-
mantul nu este nici nerezonabilă, nici arbitrară.

În hotărîrea Matt hews contra Marii Britanii, 
din 1999, reclamanta rezidentă în Gibraltar, teri-
toriu afl at sub autoritatea Marii Britanii, a cerut, 

în 1994, înscrierea sa pe listele electorale pentru 
a vota la alegerile pentru Parlamentul European. 
Cererea sa a fost respinsă pe moti v că anexa II 
la actul CE din 1976 privind alegerea reprezen-
tanţilor în Parlamentul European nu cuprinde Gi-
braltarul între teritoriile în care se aplică dreptul 
sufragiu.

Prima problemă care trebuia rezolvată era dacă 
Marea Britanie poate fi  drept responsabilă pentru 
omisiunea de a organiza alegeri în Gibraltar pen-
tru Parlamentul European. Curtea a considerat că 
atî ta vreme cît comunităţile europene nu sînt par-
te la Convenţie actele acestora nu pot fi  atacate 
ca atare în faţa Curţii. Cu toate acestea, Curtea a 
considerat că transferul de competenţe de la state 
către Comunitatea Europeană, viitoarea Uniune 
Europeană, nu poate avea ca și efect exonerarea 
statelor de responsabilitatea lor în ceea ce priveș-
te respectarea drepturilor prevăzute în Convenţie, 
cîtă vreme s-au angajat prin legile de rati fi care 
să asigure respectarea acestor drepturi. Curtea a 
constatat că textele ce emană în urma procesului 
legislati v comunitar vizează și populaţia din Gibral-
tar în același mod ca și textele ce emană de la le-
giuitorul local. De aceea, Curtea a considerat că nu 
există niciun moti v pentru a considera că Marea 
Britanie nu este ţinută să recunoască drepturile 
consacrate prin art. 3 din primul protocol în raport 
de legislaţia europeană. În consecinţă, Curtea a 
considerat că populaţia din Gibraltar are dreptul 
de vota la orice alegeri, indiferent dacă sînt pentru 
parlamentul local sau pentru cel european.

În al doilea rînd, trebuia stabilit dacă art. 3 din 
Protocolul nr. 1 este aplicabil unui organ precum 
Parlamentul European și dacă acesta din urmă 
poate fi  considerat, în raport de momentul în ca-
uză, drept un „corp legislati v” în sensul dispoziţiei 
din Convenţie. Curtea a considerat că simplul fapt 
că insti tuţia comunitară este un organ supranaţi-
onal nu este sufi cient pentru a stabili că scruti nul 
privind membrii săi iese din sfera de aplicabilitate 
a art. 3 din Protocolul nr. 1. În raport de atribuţiile 
acestei insti tuţii, Curtea a considerat că această in-
sti tuţie este sufi cient de mult implicată în procesul 
legislati v comunitar pentru a putea fi  considerat 
că Parlamentul European consti tuie o parte a cor-
pului legislati v pentru Gibraltar. În acest condiţii, 
Curtea a considerat că imposibilitatea reclamantei 
de a-și exprima votul pentru alegerile europene 

maketa.indd   57maketa.indd   57 05.01.2012   13:06:4105.01.2012   13:06:41



BULETIN  INFORMATIV  NR. 758

i-a încălcat drepturile sale garantate prin art. 3 din 
Protocolul nr. 1 al Convenţiei.

Reclamantul Benkaddour (în cauza Benkaddo-
ur contra Franţei) a cerut înscrierea sa pe listele 
electorale ale unei comune din Franţa, în perioada 
în care era înscris și pe listele unui consulat francez 
din străinătate. Potrivit legii electorale, o cerere de 
schimbare a înscrierii pe listele electorale trebuia 
însoţită de o cerere de radiere de pe lista domici-
liului anterior. Întrucît reclamantul nu a îndeplinit 
această condiţie, lui nu i s-a permis să voteze la 
alegerile pentru Parlamentul European.

Curtea a decis că dreptul de vot garantat prin 
acest text a admis existenţa unor limitări implicite. 
Statul benefi ciază de o anumită marjă de aprecie-
re pentru a reglementa modalitatea concretă de 
exercitare a dreptului de vot. Astf el, Curtea a con-
statat că reclamantul nu a realizat toate demersu-
rile prevăzute de lege și nici măcar nu s-a asigurat 
de faptul că fi gurează pe listele electorale ale nou-
lui domiciliu, înainte de ziua votului. Curtea a con-
siderat că reglementarea internă vizează un scop 
legiti m – posibilitatea de control a corecti tudinii 
alegerilor – iar modul de ati ngere a acestui scop 
rămîne în marja de apreciere lăsată la dispoziţia 
statului. De aceea, plîngerea este inadmisibilă, fi -
ind vădit nefondată.

Interdicţia dreptului de a vota (hotărîrea Hirst 
contra Marii Britanii, 2005) a fost revendicată de 
reclamantul care a fost condamnat la o pedeapsă 
cu detenţiunea pe viaţă pentru ucidere involunta-
ră. Împiedicat printr-o lege din 1983 să voteze la 
alegerile legislati ve și locale, a intentat o acţiune 
cerînd constatarea faptului că acea lege vine în 
contradicţie cu Convenţia. Cererea a fost respinsă 
pe moti v că Parlamentul era în drept să considere 
că, în ti mpul executării pedepsei, cei condamnaţi 
nu au autoritatea morală să voteze.

Curtea a admis faptul că statele dispun de 
o marjă de apreciere cu privire restricţionarea 
dreptului de a vota. Totuși ea a considerat că 
această marjă de apreciere nu poate să justi fi ce 
excluderea totală a oricărei persoane condam-
nate, indiferent de durata pedepsei și de natura 
infracţiunii care a atras-o, din cîmpul persoanelor 
cu drept de vot. Curtea a considerat că nu există 
vreo legătură între interdicţia votului și preveni-
rea infracţiunilor, după cum nu se poate concilia 
interdicţia votului cu scopul reintegrării sociale 

a infractorilor. Curtea a admis faptul că, în cazul 
comiterii unei infracţiuni precum cele de abuz în 
funcţiile publice, o astf el de sancţiune ar putea fi  
impusă, însă în raport de alte infracţiuni lipsește 
legătura cauzală între faptă și sancţiune. În raport 
de proporţionalitatea măsurii, Curtea a constatat 
că aceasta se aplică automat, că vizează un nu-
măr mare de deţinuţi și că nu poate fi  considera-
tă ca fi ind o parte din pedeapsă, întrucît aceasta 
constă în privarea de libertate. Mai mult, Curtea 
are dubii cu privire la faptul dacă sancţiunea este 
aplicată de către o instanţă penală, cît ti mp ea 
se aplică automat unor categorii de persoane. De 
aceea, Curtea a considerat că o interdicţie abso-
lută de a vota impusă tuturor deţinuţilor nu intră 
în limitele marjei de apreciere a statului, iar art. 3 
din Protocolul nr. 1 a fost violat.

Dreptul de a vota a fost reclamat și în cauza Py 
contra Franţei (2005). Reclamantul a fost angajat 
în 1995 la Universitatea franceză a Pacifi cului, cu 
sediul la Nouméa, în Noua Caledonie, care era la 
acel moment colonie franceză. În 1998, organiza-
rea politi că a Noii Caledonii s-a schimbat, aceasta 
pierzînd statutul de colonie și devenind o colec-
ti vitate sui generis, ca și formă tranzitorie spre 
independenţă. Legea din 1999 a mărit atribuţiile 
legislati vului și a impus o condiţie de rezidenţă 
de 10 ani pentru a putea parti cipa la alegerile le-
gislati ve. Legea se înscria în cadrul procesului de 
autodeterminare a populaţiei și prevedea tran-
sferul competenţelor de la statul francez către 
acest teritoriu, condus de către legislati v. În apri-
lie 1999, reclamantul a făcut o cerere de înscriere 
pe listele electorale, pentru a putea parti cipa la 
primele alegeri legislati ve. Înscrierea sa pe liste 
a fost refuzată pentru că nu îndeplinea condiţia 
rezidenţei de cel puţin 10 ani pe teritoriul Noii 
Caledonii. Reclamantul a contestat refuzul, însă 
fără succes.

Statul francez a susţinut că, ţinînd cont de 
competenţele încă limitate ale Congresului din 
Noua Caledonie și de importantele atribuţii ră-
mase încă în sarcina statului francez, Congresul 
nu este un adevărat corp legislativ, astfel încît 
art. 3 din Protocolul nr. 1 nu impune obligaţia de 
a organiza alegeri.

Curtea a considerat că, atî ta ti mp cît Congre-
sul nu mai este un corp consultati v, ci poate lua 
decizii, chiar dacă într-un număr limitat de dome-
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niu, el este un corp legislati v, în sensul Conven-
ţiei. Condiţia duratei rezidenţei care este asoci-
ată dreptului de vot nu consti tuie, în principiu, 
o restricţie arbitrară a dreptului de a vota și, de 
aceea, nu este incompati bilă cu dispoziţiile art. 3 
din Protocolul nr. 1. Raţiunea acestei condiţii este 
aceea de a permite votul doar din partea popu-
laţiei care are un interes în dezvoltarea viitorului 
nou stat, avînd astf el o justi fi care solidă, prin ne-
cesitatea de a introduce în viitor cetăţenia cale-
doniană. În plus, statul francez declarase la mo-
mentul rati fi cării Convenţiei că aceasta urmează 
să se aplice și pe teritoriile coloniale, ţinînd însă 
cont de necesităţi locale. De aceea, Curtea are 
o competenţă teritorială limitată. Or, necesităţi 
de ordin local au impus condiţia rezidenţei de 10 
ani, fi ind o cerinţă absolută pentru încetarea con-
fl ictului armat. De aceea, nu există o violare a art. 3 
din Protocolul nr. 1.

Hotărîrea Melnychenko contra Ucrainei, din 
2004, vizează dispoziţiile legale cu privire la condi-
ţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii 
la alegeri.

Astf el, reclamantul a lucrat în serviciul de se-
curitate al președintelui Ucrainei, calitate în care a 
înregistrat mai multe discuţii ale acestuia, inclusiv 
una din care rezulta că președintele este implicat 
în răpirea unui jurnalist. După ce înregistrările au 
apărut în presă, reclamantul a fugit în SUA unde 
a primit azil politi c, în ti mp ce în Ucraina a fost 
acuzat de mai multe infracţiuni. Ulterior a dorit să 
candideze pe listele unui parti d la alegerile parla-
mentare, însă candidatura sa nu a fost înregistrată 
pentru că nu era îndeplinită condiţia de a domi-
cilia în ulti mii 5 ani pe teritoriul ucrainean și nu 
a dat date precise privind locul unde avea stabilit 
domiciliul.

Curtea a judecat în sensul că dispoziţiile legale 
cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndepli-
nească candidaţii la alegeri diferă mult în Europa 
și trebuie apreciate disti nct pentru fi ecare ţară. 
În speţă, aceasta a constatat că legea internă nu 
prevedea expres condiţia rezidenţei permanen-
te pe teritoriul Ucrainei a candidatului. În plus, 
la depunerea candidaturii trebuia depus actul de 
identi tate intern, din care rezulta că reclamantul 
încă își are domiciliul în Ucraina. Curtea a consta-
tat că reclamantul era într-o situaţie delicată: el nu 
putea să rămînă în ţară de frica represaliilor, care 

l-ar fi  împiedicat să exercite o acti vitate politi că, 
nu putea nici să plece din ţară pentru că nici așa 
nu putea să exercite o acti vitate politi că. Pentru 
toate aceste moti ve, Curtea a considerat că există 
o violare a art. 3 din Protocolul nr. 1.

În concluzie,
Unul dintre drepturile fundamentale ale omului 

este acela de a alege și a fi  ales, ceea ce îi permite 
persoanei de a lua parte la guvernarea Ţării sale.

În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Consti tuţia 
Republicii Moldova, suveranitatea naţională apar-
ţine poporului Republicii Moldova, care o exercită 
în mod direct si prin organele sale reprezentati ve, 
în formele stabilite de Consti tuţie, iar potrivit art. 38 
voinţa poporului consti tuie baza puterii de stat. 
Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care 
au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, 
secret și liber exprimat.

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
și Libertăţilor Fundamentale, prin Protocolul nr. 1, 
asigură cetăţenilor statelor semnatare organizarea 
alegerilor în condiţii care să asigure libera expri-
mare a opiniei poporului despre alegerea corpului 
legislati v. 

Dispoziţiile privind asigurarea exprimării voin-
ţei poporului, a drepturilor și libertăţilor electora-
le ale cetăţenilor garantează realizarea drepturilor 
consti tuţionale ale cetăţenilor de a alege și a fi  
ales, prin organizarea și desfășurarea unor alegeri 
periodice, libere și corecte. În legătură cu aceas-
ta, alegerile trebuie să se desfășoare în termene-
le stabilite de legislaţia electorală a fi ecărui stat 
și orice împotrivire consti tuie un atentat asupra 
puterii poporului, asupra drepturilor și libertăţilor 
electorale ale cetăţenilor, ceea ce este inadmisibil 
într-un stat democrati c bazat pe drept.

Constatările Curţii Europene a Drepturilor 
Omului reprezintă în general un principiu de 
drept. Aprecierea diferitor situaţii se efectuea-
ză în mod nuanţat, de la caz la caz, însă scopul 
este întotdeauna același: apărarea și dezvoltarea 
drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, 
care consti tuie temelia însăși a justi ţiei și a păcii 
în lume și a căror menţinere se bazează în mod 
esenţial, pe de o parte, pe un regim politi c cu 
adevărat democrati c, iar, pe de altă parte, pe o 
concepţie comună și un respect comun al drep-
turilor omului.
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În cele ce urmează vom discuta doar despre 
unele aspecte legate de fi nanţarea parti delor politi -
ce și nu preti ndem la un studiu exhausti v al subiec-
tului. Autorul reiese din concepţia liberală potrivit 
căreia dacă soluţionarea unei probleme necesi-
tă structuri și fi nanţări suplimentare mari și, dacă 
controlul executării acesteia este greu de efectuat, 
atunci, pentru ridicarea efi cacităţii, trebuie să se re-
curgă la abordarea sti mulati vă și nu cea de constrîn-
gere. Altf el spus, dacă o problemă nu poate fi  so-
luţionată prin obligare, atunci pentru soluţionarea 
acesteia ar putea fi  aplicabilă metoda încurajării și 
sti mulării celor care respectă condiţiile impuse. Am 
încercat această concepţie în cadrul Universităţii de 
Stat din Tiraspol, unde persoanelor care predau sau 
deserveau lecţiile în două limbi (atunci rusă și ro-
mână-moldovenească) li se plătea un adaos de 15% 
la salariul de funcţie, indiferent de naţionalitatea 
pe care o avea respecti vul-respecti va. În scurt ti mp, 
am observat că acele persoane care anterior inten-
ţionat insistau pe limba rusă, cu orice ocazie se stră-
duiau să demonstreze că ei vorbesc ambele limbi. 
Am ferma convingere că, aplicînd aceeași strategie 
în problema fi nanţării parti delor politi ce de la buge-
tul public, vom reuși să obţinem rezultate mai bune 
cu cheltuieli mai mici.

De la început vreau să menţionez că proble-
ma fi nanţării parti delor politi ce este una pe cît 
de importantă, pe atî t de sensibilă, ca să nu zic 
ghimpoasă. Mă refer aici la necesitatea asigurării 
unei balanţe între dreptul la asociere, care este 
un drept privat, chiar dacă în cazul dat e vorba 
de o asociere politi că, și dreptul alegătorului de 
a fi  informat, tratat cu demnitate (să nu fi e min-
ţit), ceea ce i-ar permite să facă o alegere corec-
tă. Conform standardelor stabilite de Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăţi-
lor Fundamentale, orice limitare a unor drepturi, 
ca și orice intervenire în cîmpul dreptului privat, 
trebuie să răspundă anumitor cerinţe, expuse 
în pct.2 al art. 11 „Libertatea de întrunire și de 
asociere” din Convenţie care are următorul con-
ţinut: „2. Exercitarea acestor drepturi nu poate 
face obiectul altor restrîngeri decît acelea care, 
prevăzute de lege, consti tuie măsuri necesare, 
într-o societate democrati că, pentru securitatea 
naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii 
și prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii 
sau a moralei ori pentru protecţia drepturilor și 
libertăţilor altora. Prezentul arti col nu interzice, 
ca restrîngeri legale să fi e impuse exercitării aces-
tor drepturi de către membrii forţelor armate, ai 
poliţiei sau ai administraţiei de stat”.

Este ușor de observat că prevederile acestui 
arti col presupun că se iau decizii corecte, inclusiv 
sub aspectul problemei abordate. Dacă scopul fi -
nanţării parti delor din bugetul public este redu-
cerea riscurilor de corupere politi că sau preveni-
rea oligarhizării parti delor politi ce, atunci cea mai 
relevantă parte a acestui arti col devine sintagma 
„pentru protejarea moralităţii”.  Or, anume pro-
tejarea moralităţii este scopul declarat de adepţii 
fi nanţării parti delor politi ce din bani publici. Altf el 
spus, dorinţa de a preveni coruperea politi că și a 
nu admite ca anumite persoane fi zice sau juridi-
ce, oameni sau parti de politi ce, să-și facă carieră 
politi că, folosind metode imorale și manipulări 
în scopuri meschine, spălînd bani sau/și folosind 
bani proveniţi din afaceri ilegale. Cred că toată lu-
mea este de acord că fi nanţarea subti lă și netrans-
parentă este un act de corupere, iar corupţia este 

FINANŢAREA PARTIDELOR POLITICE: 
TRANSPARENŢĂ, SUPRAVEGHERE, SANCŢIUNI

Dr. Ștefan Urîtu, conferenţiar, 
vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale
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o acţiune imorală. Deci, în condiţiile pct. 2 al art. 
11 CEDO, urmează a fi  adoptată o lege sau mo-
difi cată legea existentă care ar sti pula clar că, în 
scopul protejării moralităţii, se stabilesc anumite 
mecanisme de control al fi nanţelor parti delor și 
pedepse corespunzătoare atunci cînd se constată 
că un anumit parti d a tăinuit sursa sau a uti lizat 
mijloace fi nanciare sau materiale provenite din 
afaceri imorale sau uti lizate într-un mod imoral de 
către parti dul respecti v.

Totodată, trebuie să ne asigurăm, ca moralita-
tea să fi e respectată și în sensul invers. Adică să ne 
asigurăm că statul sau funcţionarii care acţionează 
în numele statului nu vor folosi în mod meschin/
imoral sinceritatea (mă refer la deschiderea lor) 
parti delor și că niciodată și sub niciun prilej da-
tele obţinute în scopul declarat de lege nu vor fi  
folosite în alte scopuri. Și pentru asemenea situ-
aţii urmează a fi  prevăzute cerinţe și pedepse co-
respunzătoare, adică instrumente care ar garanta 
parti dele împotriva unor eventuale abuzuri.

Mai mult decît atî t. Principiul liberal, la care 
am făcut referire mai sus, presupune nu atî t pe-
depse și restricţii pentru acei care au încălcat mo-
ralitatea, cît susţinerea și încurajarea celor care se 
conformează și respectă legea și moralitatea.

Așa, de exemplu, vor benefi cia într-o măsură 
mai mare de fi nanţare de la buget acele parti de 
care sati sfac anumite condiţii stabilite prin lege 
și care sînt măsurabile, cum ar fi : numărul de fi -
nanţatori declaraţi de către parti d, prezentarea la 
ti mp a rapoartelor și calitatea acestora, acoperirea 
teritorială, respectarea principiului egalităţii de 
gender (prezenţa în listele candidaţilor sau depu-
taţilor, în conducere a raportului 48/52%, bărbaţi/
femei), prezenţa ti nerilor, organizarea la ti mp a în-
trunirilor de dare de seamă și alegeri în interiorul 
parti delor și multe alte aspecte pe care societatea 
sau statul dorește să le îmbunătăţească.

În așa fel, aplicînd principiul liberal, vom reu-
și să schimbăm mai multe lucruri spre bine, dar 
fără a irosi banii publici pentru a întreţine struc-
turi numeroase de control și de aplicare a pedep-
selor, fără a le împotmoli pe cele existente, vom 
reuși să diminuăm agresiunea, făcînd ca parti de-
le să-și canalizeze energia spre făurire, și nu spre 
distrugere.

Din punctul de vedere al CEC, în condiţiile ac-
tuale problema apare doar în campania electorală, 

deși pentru asigurarea funcţionării unui stat bazat 
pe drept, problema respecti vă urmează a fi  trata-
tă chiar mai larg decît este menţionat în agenda 
acestui arti col. Probabil ar trebui exti nse compe-
tenţele CEC, așa încît aceasta să aibă competenţe 
legate de acti vitatea parti delor politi ce nu doar în 
perioada electorală.

Un aspect al acti vităţii parti delor politi ce este 
transparenţa. Anume pe transparenţă se pune 
accentul în multe luări de cuvînt, în presa scri-
să la această temă, dar și în cerinţele înaintate 
de unele structuri internaţionale (cum ar fi , de 
exemplu, Recomandările GRECO). Sînt de acord 
că atunci cînd un parti d politi c se încadrează în 
lupta pentru putere în Stat, el trebuie să fi e con-
ști ent că interesul societăţii de a-l cunoaște cît 
mai bine va face să-i fi e urmărite toate acţiunile. 
În general, orice persoană fi zică sau juridică tre-
buie să fi e conști entă de faptul că, încadrîndu-se 
în lupta politi că, ea este supusă riscului de a i se 
crea un anumit disconfort, că anumiţi factori ai 
societăţii vor putea interveni în viaţa sa privată 
și vor încerca să obţină cît mai multă informaţie 
despre viaţa și acti vitatea ei. În același ti mp, tre-
buie să nu admitem, ca procedura de asigurare a 
transparenţei în acti vitatea parti delor politi ce să 
fi e transformată într-un privit „prin gaura cheii” a 
lacătului de la ușa vecinului.

Vorbind despre transparenţă în fi nanţarea par-
ti delor politi ce, trebuie mai întî i să menţionăm că 
însăși noţiunea de „transparenţă” este una ne-
măsurabilă, interpretati vă, care permite subiecti -
vism și abordări abuzive, ceea ce, la rîndul său și 
în anumite condiţii, ar putea submina democraţia 
și buna guvernare. Iată de ce cred că transparenţa, 
mai ales în acti vitatea parti delor politi ce, trebuie 
să fi e înţeleasă ca un set de cerinţe, un set de re-
guli clar defi nite, care fi ind aplicate faţă de orice 
parti d politi c să fi e necesare într-o societate de-
mocrati că și care fi ind pronunţate prin lege să ser-
vească drept instrument în mîinile parti delor și, în 
egală măsură, în mîinile altor factori ai societăţii, 
pentru promovarea valorilor recunoscute la nivel 
internaţional.

La acest moment nu putem spune că legisla-
ţia și, cu atî t mai mult, practi ca în acest domeniu 
sînt perfecte. S-au făcut importanţi pași pînă în 
prezent, dar urmează de parcurs încă mult și cred 
că procesul de perfecţionare a cadrului legislati v 
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rămîne unul conti nuu, chiar și după perioada de 
tranziţie.

Cu mult mai atent trebuie să analizăm practi -
ca aplicării uniforme și imparţiale a legislaţiei. Aș 
zice că sînt necesare întruniri, organizate în mod 
periodic, la care să analizăm succesele și insuc-
cesele. 

Vorbind despre necesitatea reglementării aces-
tui aspect, aș putea spune că problema fi nanţării 
parti delor politi ce astăzi se prezintă ca și apa unui 
rîu care se revarsă concomitent în toate direcţiile, 
din cauza că albia nu este curăţită, malurile sînt ru-
inate și nu sînt baraje care să ţină sau să îndrepte 
această apă.

Am studiat raportul GRECO, mai ales recoman-
dările formulate acolo, și am rămas cu impresia că 
acestea, dacă ar fi  implementate, ar fi  capabile să 
dezechilibreze balanţa dintre dreptul publicului/
societăţii de a cunoaște și dreptul unei asociaţii 
politi ce la independenţă. Or, legislaţia și practi ca 
pe care le creăm vor fi  uti lizate  nu doar în condiţi-
ile actuale și trebuie să prevedem că la guvernare 
ar putea veni și oameni cu alte viziuni, decît cele 
care sînt azi. Cu alte cuvinte, în anumite situaţii 
parti dele ar putea deveni mai vulnerabile, ceea ce 
ar putea conduce la distrugerea sistemului pluri-
parti nic și ar afecta democraţia.

Iată de ce, eu personal pledez pentru o trans-
parenţă ale cărei limite sînt stabilite prin lege, sînt 
măsurabile și aplicate în mod egal faţă de orice 
parti d: fi e că se afl ă la guvernare, fi e că este în 
opoziţie. În viziunea mea, recomandările menţio-
nate urmează a fi  analizate sub aspectul proporţi-
onalităţii.

Analiza arată că actualmente legislaţia Repu-
blicii Moldova sub aspectul fi nanţării parti delor 
politi ce are nevoie de îmbunătăţire, de dezvoltare, 
și nu de revizuire totală. Asta cu atî t mai mult cu 
cît aplicarea legislaţiei rămîne în urmă și are încă 
multe lacune obiecti ve și subiecti ve.

Pentru exemplifi carea celor expuse voi cita din 
alin. (1) al art. 35 din Codul electoral următoarele: 
„Cheltuielile legate de pregăti rea și desfășurarea 
alegerilor le suportă statul”. Aceasta trebuie inter-
pretat că Statul urmează să-și asume acoperirea 
cheltuielilor rezonabile atî t legate de organizare, 
cît și de parti cipare a concurenţilor electorali în 
scruti n. Evident, cu anumite prevederi de recupe-
rare. Însă parti dele nu sînt atî t de bogate, încît să-și 

permită parti ciparea în campanii pe cont propriu, 
iar pe de altă parte crearea condiţiilor „de seră” ar 
putea să conducă la implicarea în scruti n a unor 
persoane, care, din propria iniţiati vă sau nu, vin să 
împotmolească procesul electoral și, ca urmare, 
să-l denatureze. Asemenea exemple deja putem 
observa pe scena politi că.

Privind alte reglementări ale legislaţiei, menţi-
onez următoarele.

Art. 36 CE – Interzicerea subvenţionării din 
străinătate. Alin. (2) al acestui arti col sti pulează 
că „(2) În cazul in care concurentul electoral a uti -
lizat intenţionat mijloace bănești  din străinătate, 
Comisia Electorală Centrală adresează Curţii de 
Apel Chișinău o cerere de anulare a înregistrării 
acestuia”.

Atrageţi atenţia la formulele uti lizate: „INTEN-
ŢIONAT”, mijloace „BĂNEȘTI” (dar ajutoare umani-
tare, publicitate etc.?). Cine și cum demonstrează 
acestea, mai ales în condiţiile cînd dovezile sînt 
puse pe seama concurenţilor.

O analiză fundamentală se cere și la art. 37 CE:
„Arti colul 37. Susţinerea materială de către 

stat a campaniilor electorale 
(1) Statul acordă concurenţilor electorali credi-

te fără dobîndă. 
(2) Primirea creditelor de la bugetul de stat se 

face numai prin intermediul unui mandatar fi nan-
ciar, desemnat în acest scop de concurentul elec-
toral. Mandatarul poate fi  persoană fi zică sau per-
soană juridică înregistrată la Ministerul Finanţelor, 
care răspunde solidar cu concurentul electoral ce 
l-a desemnat. 

(3) Creditele primite de la stat se sti ng, complet 
sau parţial, de către stat, în funcţie de numărul to-
tal de voturi valabil exprimate pentru concurentul 
electoral în circumscripţia electorală respecti vă. 
Suma de bani, determinată prin împărţirea sumei 
creditului la numărul de alegători care au parti ci-
pat la votare, apoi prin înmulţirea rezultatului obţi-
nut cu numărul de voturi valabil exprimate pentru 
concurentul electoral respecti v, urmează a fi  sti nsă 
din contul statului. 

(4) Concurenţii electorali care au obţinut mai 
puţin de trei la sută din voturile valabil exprimate 
pe întreaga ţară sau în circumscripţiile respecti ve, 
inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost 
aleși, vor resti tui creditele primite din bugetul de 
stat în termen de 2 luni de la data încheierii votării. 
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Ceilalţi concurenţi electorali vor resti tui creditele 
în termen de 4 luni. 

(5) În cazul în care primarul ales și validat re-
fuză să exercite mandatul, el resti tuie cheltuielile 
legate de organizarea și desfășurarea alegerilor”.

Observăm că acest arti col prevede o serie de 
obligaţii ale APC și APL care sînt sti pulate în așa 
fel, încît nu pot fi  măsurate și comparate, iar dacă 
cineva contestă, această procedură poate dura un 
termen nelimitat și, chiar dacă va cîști ga procesul, 
i se va spune că „însăși recunoașterea dreptului 
este o sati sfacţie echitabilă în acest caz”.

Analiza arată că cele mai multe învinuiri și dis-
pute în campaniile electorale apar la tema agitaţiei 
electorale și la uti lizarea resurselor administrati ve. 
În viziunea noastră, aceasta apare din cauza că în 
legislaţie (intenţionat sau nu) au fost admise for-
mulări care pot fi  interpretate abuziv. Mă voi referi 
la art. 47 „Agitaţia electorală”, alineatul 5 conform 
căruia:

„(5) Concurenţii electorali pot organiza întî l-
niri cu alegătorii, autorităţile administraţiei pu-
blice locale fi ind obligate să asigure posibilitatea 
desfășurării unor astf el de întî lniri în termene și 
în condiţii egale. Organele electorale pot fi  sesi-
zate în cazul neregulilor constatate în legătură cu 
organizarea și desfășurarea întî lnirilor”. Un șir de 
incidente, în acest sens, au fost înregistrate, fi e 
că nu aceleași săli erau oferite concurenţilor, fi e 
că unora în general nu li se puneau la dispoziţie 
săli. Totodată, nu este clar care ar trebui să fi e ur-
mările în cazul în care organele electorale au fost 
sesizate. În alte cazuri, oferirea gratuită a sălilor 
pentru întruniri unor parti de  a fost interpretată 
de contracandidaţi ca fi ind uti lizarea resurselor 
administrati ve. În așa fel prevederile alin. (5) al 
art. 47 CE vin în contradicţie cu alin. (6) care in-
terzice uti lizarea resurselor administrati ve sub 
orice formă. 

Ne bucură faptul că din 89 de contestaţii în-
registrate la CEC în campania din 28 noiembrie 
2010, 26 au vizat încălcările legislaţiei electora-
le în partea ce ţine de neincluderea elementelor 
identi fi catoare ale materialelor electorale publi-
citare, și anume: denumirea concurentului elec-
toral, data și locul ti păririi, ti rajul materialului 
sau/și sintagma „achitat din fondul electoral”. În 
majoritatea cazurilor, autorii contestaţiilor invo-
cau pretenţii referitoare la faptul că pe această 

cale contracandidaţii se eschivau de la raporta-
rea adecvată a cheltuielilor, adică lipsa de trans-
parenţă. Mai puţine ca număr, nu și ca importan-
ţă, au fost sesizările și contestaţiile cu privire la 
coruperea alegătorilor. Deși asemenea cazuri au 
fost înregistrate patru la număr, analiza lor arată 
că acei politi cieni care nu se simt sufi cient de pu-
ternici sînt nevoiţi să recurgă la mecanisme tot 
mai sofi sti cate și subti le, pentru a nu fi  demascaţi 
de contracandidaţii lor.

Cele menţionate arată clar că mecanismul con-
trolului reciproc al concurenţilor electorali și al 
parti delor politi ce poate funcţiona și chiar func-
ţionează și sînt premise că în cazul fi nanţării din 
bugetul public vor crește simţitor atî t rolul, cît și 
acti vismul parti delor în asigurarea transparenţei 
uti lizării mijloacelor fi nanciare, dar și a respectării 
legislaţiei.

Cele expuse se confi rmă și prin faptul că în 
cadrul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 
2010, Comisia Electorală Centrală a fost sesizată 
în 3 cazuri asupra corecti tudinii efectuării donaţi-
ilor de către persoanele fi zice/juridice în vederea 
susţinerii fi nanciare a campaniilor electorale. Adi-
că mecanismele controlului mutual, care servesc 
ca bază a Codului electoral și protejează parti de-
le de controlul „excesiv” din partea organelor de 
stat, funcţionează. Este important ca tendinţa 
aceasta să fi e susţinută și alimentată prin crearea 
de precedente care vor conduce la încrederea par-
ti cipanţilor la procesul electoral că legea poate și 
trebuie aplicată.

Există temeri că acceptî nd mecanicește une-
le recomandări cu privire la fi nanţarea parti delor 
din banii publici (în anumită măsură se referă și la 
recomandările GRECO), în anumite condiţii, even-
tual, dacă un anumit parti d ar obţine majoritatea 
consti tuţională în parlament, mecanismul acesta 
democrati c, de control reciproc al concurenţilor 
electorali/parti delor, ar putea  fi  substi tuit printr-un 
control din partea unui singur parti d, ceea ce ar 
ameninţa sistemul pluriparti nic în societate.

 Așadar, fi nanţarea parti delor politi ce din bu-
getul public poate și trebuie acceptată, dar nu îna-
inte de a efectua o analiză minuţioasă a practi cilor 
altor state, de a crea anumite structuri și instru-
mente, bazate nu atî t pe ameninţări și constrîn-
geri, cît pe încurajări și sti mulări.
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Conferinţă cu tematica „Reforma fi nanţelor partidelor politice în Republica Moldova”, 
27-28 octombrie 2011, mun. Chișinău.

Masă Rotundă cu tematica „Reforma fi nanţării partidelor politice”, 17 noiembrie 2011, sediul CEC.
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Tehnologiile moderne au pătruns 
în toate domeniile vieţii coti diene, 
nici alegerile nu reprezintă o excepţie. 
Comisia Electorală Centrală a înţeles 
importanţa aplicării lor și le uti lizea-
ză cu succes atî t pentru opti mizarea 
procedurilor electorale (de ex. imple-
mentarea SIAS „Alegeri”), cît și pentru 
îmbunătăţirea comunicării cu toţi su-
biecţii implicaţi în procesul electoral 
și creșterea credibilităţii cetăţenilor 
faţă de scruti nele desfășurate la noi 
în ţară.  În acest context, o delegaţie a 
Comisiei Electorale Centrale, în frunte 
cu președintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a 
parti cipat la cea de-a opta conferinţă 
europeană a organizaţiilor care administrează ale-
gerile, cu tema „Alegerile într-o lume în schimba-
re”. Evenimentul a fost organizat de către Comisia 
de la Veneţia în colaborare cu Ministerul Federal de 
Interne al Republicii Austria, în perioada 12-13 mai 
2011 la Viena, Republica Austria.  

 La conferinţă parti cipanţii au prezentat eveni-
mentele electorale care au avut loc în ţările lor pe 
parcursul anului 2010. Președintele CEC, dr. Ciocan 
de asemenea a susţinut o prezentare pe această 
temă. În cadrul atelierelor de lucru au fost dez-
bătute următoarele chesti uni: rolul tehnologiilor 

moderne și a reţelelor de socializare în alegeri; or-
ganizarea unor alegeri corecte – crearea unui pro-
ces transparent; votarea electronică, asigurarea 
secretului votului în era tehnologiilor moderne.

 Pe 13 mai, delegaţia a parti cipat și la prima șe-
dinţă de coordonare a reprezentanţilor Comisiilor 
Electorale Centrale din Armenia, Azerbaidjan, Bela-
rus, Georgia, Moldova, Ucraina. Obiecti vul ședinţei a 
fost discutarea eventualelor acti vităţi și domenii de 
interes pentru ţările benefi ciare ale programului co-
mun al Consiliului Europei și Uniunii Europene „Fa-
cilitarea parteneriatului esti c”. Proiectul a fost lansat 
ofi cial în anul 2009, Comisia Electorală Centrală par-

ti cipînd în cadrul componen-
tei „Suport pentru standar-
dele electorale în special în 
perioada pre-electorală”.

Pe parcursul discuţiilor, 
dr. Ciocan a accentuat des-
chiderea pentru cooperare 
regională și disponibilitatea 
de a împărtăși experienţa 
Moldovei în domeniul orga-
nizării alegerilor. În urma tra-
tati velor purtate, Chișinăul a 
devenit gazda următoarelor 
evenimente desfășurate în 

Corneliu Pasat, 
consultant superior, secţia educaţie civică, training-uri și secretariat

EVENIMENTE INTERNAŢIONALE LA CARE AU PARTICIPAT 
REPREZENTANŢII COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Dr. Iurie Ciocan, președintele CEC
Gianni Buquicchio, președintele Comisiei de la Veneția

Cea de-a opta conferinţă europeană a organizaţiilor care administrează alegerile,
12-13 mai 2011, Viena, Republica Austria.

maketa.indd   65maketa.indd   65 05.01.2012   13:06:4605.01.2012   13:06:46



BULETIN  INFORMATIV  NR. 766

cadrul proiectului sus-menţionat: 
atelierul de lucru cu tema „Infor-
marea alegătorilor” (5-6 septem-
brie 2011), conferinţa de analiză 
post-electorală „Alegerile locale 
generale 2011” (22 septembrie 
2011); conferinţa сu tema „Solu-
ţionarea contestaţiilor cu caracter 
electoral” (23 septembrie 2011). 

 În perioada 16-18 iunie 2011, 
delegaţia Comisiei Electorale Cen-
trale, în componenţa membrului 
CEC Vasile Gaft on și consultantului 
superior în aparatul CEC Corneliu 
Pasat, a parti cipat la mai multe 
acti vităţi organizate la Budapesta, 
Republica Ungară. Primul eveni-
ment a fost cea de-a douăzecea 
conferinţă anuală jubiliară a Asociaţiei Ofi cialilor 
Electorali din Europa (ACEEEO), cu tema „Indepen-
denţa insti tuţiilor care organizează și desfășoară 
alegeri”, realizat în contextul deţinerii de către Re-
publica Ungară a președinţiei Uniunii Europene. În 
total au parti cipat circa 150 de persoane din peste 
40 de ţări, inclusiv reprezentanţi din partea a 10 
organizaţii internaţionale (ONU, Consiliul Europei 
– Comisia de la Veneţia, OSCE/ODIHR, IFES, Inter-
nati onal IDEA etc.), peste 25 de autorităţi care ad-
ministrează alegerile, reprezentanţi ai insti tuţiilor 
ce se ocupă de examinarea contestaţiilor electora-
le și validarea alegerilor, reprezentanţi ai ONG-lor 
și experţi electorali internaţionali independenţi.

La începutul conferinţei, organizaţiile internaţio-
nale au adresat mesaje de felicitare pentru ACEEEO 
și s-au declarat interesate de a conti nua și dezvolta 
colaborarea cu asociaţia. Insti tuţia a fost înalt apre-
ciată pentru faptul că: a creat o platf ormă puternică 
pentru efectuarea schimbului de experienţă între di-
ferite state; a sprijinit crearea sistemelor electorale 
și a autorităţilor electorale în noile democraţii apă-
rute după 1990 (statele ex-sovieti ce, Kosovo etc.); a 
avut un aport considerabil la integrarea a 10 state în 
Uniunea Europeană; a desfășurat proiecte practi c pe 
toate conti nentele lumii, deși consti tuită ca o orga-
nizaţie europeană; a organizat expoziţii și a promo-
vat ideea modernizării și tehnologizării procesului 
electoral etc. Motoul de care s-a condus ACEEEO pe 
parcursul întregii perioade de acti vitate a fost: „Prin 
puterea votului și nu prin puterea armelor”.

Pe lîngă partea festi vă, conferinţa a avut 3 se-
siuni plenare și două ateliere de lucru cu urmă-
toarele temati ci: garanţiile democrati ce și inde-
pendenţa organelor care administrează alegerile; 
rolul organelor care administrează alegerile; intro-
ducerea tehnologiilor electorale. În baza prezen-
tărilor și dezbaterilor, au fost elaborate concluzii 
și recomandări, care ulterior vor fi  generalizate și 
transmise tuturor părţilor interesate. 

În cadrul conferinţei a fost prezentat conceptul 
cursurilor BRIDGE și a fost desfășurat și un semi-
nar demonstrati v cu tema „Consolidarea capaci-
tăţii insti tuţionale și securizarea independenţei 
organelor care administrează alegerile”. În cadrul 
asociaţiei s-a luat decizia de a desfășura astf el de 
cursuri și pe viitor.

Delegaţia Comisiei Electorale Centrale, în calita-
te membru insti tuţional cu drept de vot deliberati v 
al Adunării Generale a ACEEEO, a parti cipat la ședin-
ţa de lucru a acestui organ, organizată pe 18 iunie 
curent. Printre cele mai importante acti vităţi putem  
menţiona: semnarea acordurilor de colaborare cu 
Adunarea Interparlamentară a CSI, Insti tutul Elec-
toral Federal din Mexic și Tribunalul Electoral Judici-
ar Federal din Mexic; crearea unui centru internaţi-
onal de instruire și cercetare în domeniul electoral; 
acceptarea solicitării Asociaţiei obștești  „Asociaţia 
pentru dezvoltarea societăţii civile din Azerbaidjan” 
de a deveni membru asociat al ACEEEO.

Așa cum în 2010 a expirat perioada de imple-
mentare a strategiei ACEEEO, a fost prezentat și 

Cea de-a douăzecea conferinţă anuală jubiliară a Asociaţiei Ofi cialilor Electorali 
din Europa (ACEEEO), 

16-18 iunie 2011, Budapesta, Republica Ungară.
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aprobat un nou document pentru anii 2011-
2014. De menţionat că noua strategie este 
rezultatul acti vităţii Comitetului de Planifi -
care Strategică al ACEEEO, în ea fi ind incluse 
următoarele obiecti ve: creșterea implicării 
cetăţenilor în procesul electoral, încuraja-
rea schimbului de experienţă electorală în 
lume; promovarea dezvoltării uniforme a 
democraţiei din Europa și alte regiuni; crea-
rea unei organizaţii pan-europene și forti fi -
carea acti vităţilor interne.

În cadrul aceleiași ședinţe a fost pre-
zentat și reparti zat studiul „Pregăti rea lis-
telor electorale calitati ve în democraţiile în 
tranziţie”. Culegerea reprezintă produsul 
unui proiect cu același nume, desfășurat 
în perioada 2009–2011, Comisia Electorală 
Centrală din Republica Moldova contribu-
ind substanţial la pregăti rea acestuia. 

 La fi nalul ședinţei, Adunarea Generală a luat 
notă de demisia Secretarului General al ACEEEO, dr. 
Zoltan Toth. Pentru acti vităţile desfășurate în ulti -
mii 20 de ani în cadrul insti tuţiei, dr. Toth a fost ales 
Membru de Onoare al asociaţiei. Dl Zsolt Szolnoki, 
director executi v al asociaţiei, a fost ales în calitate 
de Secretar General al ACEEEO. Președinţia ACEEEO 
pentru următorul an a fost transmisă Comisiei Elec-
torale Centrale din Bosnia și Herzegovina, care va 
găzdui și următoarea conferinţă anuală a asociaţiei.

 Tradiţional, pe parcursul întregii perioade, a 
fost desfășurată și o expoziţie internaţională la 
care au fost prezentate ulti mele inovaţii în dome-
niul tehnologiilor și echipamentelor electorale, 
care sînt orientate spre asigurarea desfășurării 
unui proces electoral securizat, liber și corect. 

Benefi ciind de prezenţa la Budapesta a dlui 
William (Bill) Sweeney, președintele Fundaţiei In-
ternaţionale pentru Sisteme Electorale, delegaţia 
CEC a solicitat o întrevedere cu domnia sa. În ca-
drul întrunirii s-a discutat despre procesul electo-
ral din Republica Moldova, ulti mele evenimente 
electorale care au avut loc la noi în ţară și per-
specti vele colaborării pe viitor. Printre principalele 
domenii de colaborare cu IFES, care este și unul 
dintre partenerii de onoare ai Comisiei, am menţi-
ona: organizarea instruirii pentru diferite categorii 
de subiecţi electorali și implementarea Centrului 
de instruire conti nuă în domeniul electoral, organi-
zarea campaniilor de informare și de educaţie ci-
vică a alegătorilor, perfecţionarea practi cii și legis-
laţiei electorale. Dl Sweeney s-a arătat mulţumit 
de dezvoltarea colaborării de pînă acum cu insti -
tuţia noastră și și-a exprimat interesul să acorde și 

în conti nuare suport Comisiei 
Electorale Centrale.

În ulti mii ani, subiectul 
listelor electorale este dis-
cutat din ce în ce mai intens. 
Comisia Electorală Centrală 
și-a propus ca prioritate asi-
gurarea unor liste electorale 
cît mai exacte, mai ales în con-
textul implementării Registru-
lui electronic al alegătorilor. 
Astf el, în perioada 31 august 
– 1 septembrie 2011, repre-
zentanţi ai CEC, Întreprinderii 

Expoziţia internaţională „Tehnologii și echipamente electorale”,
16-18 iunie 2011, Budapesta, Republica Ungară.

Corneliu Pasat, consultant superior, aparatul CEC, 
William (Bill) Sweeney, președintele IFES, 

Vasile Gaft on, membru CEC, 
Pavel Cabacenco, director adjunct, IFES Moldova

maketa.indd   67maketa.indd   67 05.01.2012   13:06:4905.01.2012   13:06:49



BULETIN  INFORMATIV  NR. 768

de Stat  „CRIS „Registru“ și Reprezentanţei în Mol-
dova a Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme 
Electorale (IFES) au parti cipat la seminarul „Siner-
gii între sistemul de înregistrare al alegătorilor și 
Registrul Populaţiei: Implicaţii asupra corecti tudi-
nii listelor electorale”, organizat de către  OSCE/
ODIHR la Varșovia, Republica Polonă. 

La eveniment au venit peste 60 de persoane 
din 17 ţări, care au reprezentant autorităţi elec-
torale centrale, alte insti tuţii responsabile pentru 
înregistrarea alegătorilor, experţi independenţi și 
reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale ce 
acti vează în domeniul asistenţei electorale (PNUD, 
IFES, OSCE/ODIHR).

În cadrul seminarului au fost susţinute două-
zeci și două de prezentări, cu subiecte ce au susci-
tat numeroase discuţii și comentarii chiar și după 
orele de program. Alocuţiunile s-au axat,  în cea 
mai mare parte, pe experienţa electorală a statelor 
parti cipante. Alte două subiecte importante, care 
au fost abordate în cadrul evenimentului, s-au re-
ferit la asigurarea unor date corecte și relevante în 
listele/registrul alegătorilor și necesitatea existen-
ţei unui registru naţional de adrese.

La fi nalul seminarului au fost formulate urmă-
toarele concluzii și recomandări:

Existenţa Registrului de stat al populaţiei separat • 
de Registrul de stat al alegătorilor reprezintă o 
sursă de probleme. Dacă totuși acestea sînt create 
separat, este importantă asigurarea unui schimb 
regulat de informaţii între acestea. Pentru facili-
tarea procesului de comunicare, părţile ar putea 
semna chiar și un acord pe termen lung.
Este necesar de creat un clasifi cator naţional • 
al adreselor, în care străzile trebuie să deţină 
coduri personale – Registrul adreselor. Aces-
ta reprezintă unul dintre elementele-cheie în 
procesul de dezvoltare a Registrului electronic 
al alegătorilor.
Registrul de stat al populaţiei trebuie să deţi-• 
nă o funcţie care ar aronda, în mod automat, 
cetăţenii în funcţie de secţia de votare unde 
acești a își au domiciliul ori reședinţa.
Este necesar de revizuit și/sau de efectuat un • 
studiu privind categoriile alegătorilor cu drept 
de vot care necesită a fi  incluse în registru. 
De revăzut legislaţia existentă în vederea actu-• 
alizării datelor din registru, inclusiv protecţia 
datelor cu caracter personal.

Este importantă crearea unor organe locale • 
responsabile pentru colectarea informaţiei și 
transmiterea ei în baza de date centrală. Este 
bine venită propunerea de creare a organelor 
electorale inferioare permanente, care ulterior 
ar putea să administreze acţiunile legate de în-
registrarea alegătorilor sau aceasta sa fi e pusă 
în sarcina Serviciilor de stare civilă teritoriale.
În mod obișnuit există una sau două organiza-• 
ţii direct responsabile pentru Registrul alegă-
torilor.  Organele electorale trebuie să asigure 
implicarea tuturor persoanelor interesate în 
procesul de înregistrare a alegătorilor, pen-
tru calitatea listelor electorale trebuie să fi e 
responsabilă întreaga societate. Totodată, au-
torităţile administraţiei publice locale trebuie 
să-și aducă contribuţia la menţinerea calităţii 
listelor. Posibil este necesară existenţa unei 
obligaţii prevăzute de lege pentru anumite 
împuterniciri ale administraţiilor locale.
Concluzia generală sonorizată de parti cipanţi 

a fost  – voinţa politi că de organizare a unui pro-
ces absolut corect din punct de vedere legislati v 
și procedural în vederea întocmirii listelor electo-
rale; conform normelor reprezintă un factor-cheie 
pentru asigurarea calităţii procesului electoral.

În cadrul deplasării, delegaţia din Republica 
Moldova a avut o întrevedere separată cu dl Mike 
Yard, expert în domeniul înregistrării alegătorilor, 
care la momentul actual este șeful biroului IFES în 
Kenya. Pe parcursul discuţiilor a fost efectuat un 
schimb de opinii și idei, care au avut drept rezultat 
formularea unor recomandări valoroase din par-
tea dlui Yard, referitor la  colaborarea cu autori-
tăţile publice locale în procesul de înregistrare a 
alegătorilor.

În scopul menţinerii schimbului de experienţă 
cu organele electorale din alte state și preluarea 
celor mai bune practi ci în domeniul electoral, re-
prezentanţii Comisiei Electorale Centrale au parti -
cipat la observarea scruti nelor din două state. La 
invitaţia Comitetului Electoral Naţional al Repu-
blicii Estonia, doi membri ai Comisiei Electorale 
Centrale au monitorizat alegerile parlamentare 
din 6 marti e 2011. 

 Totodată, în perioada 21-25 iulie 2011, mem-
brul Comisiei Electorale Centrale Vadim Moţarschi 
a parti cipat în calitate de expert electoral inter-
naţional la referendumul naţional cu privire la di-
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zolvarea parlamentului, care a avut loc la 23 iulie 
2011 în Republica Letonia. 

CEC a Letoniei a organizat două întrevederi 
pentru experţii electorali acreditaţi, înainte și după 
ziua alegerilor. În cadrul întrunirilor s-a discutat în 
esenţă despre derularea pregăti rilor legate de or-
ganizarea referendumului și respecti v despre re-
zultatele referendumului. Pe lîngă dl Moţarschi, la 
aceste evenimente au parti cipat și reprezentanţi 
din partea autorităţilor electorale centrale din Es-
tonia, Lituania, Ucraina și Azer-
baidjan. Pe parcursul zilei de 23 
iulie, reprezentantul Republicii 
Moldova a monitorizat procesul 
votării, începînd cu deschiderea 
secţiilor de votare și terminînd cu 
procedura de totalizare a rezulta-
telor preliminare, potrivit cărora 
poporul leton s-a expus în pro-
porţie de 94,30% pentru dizolva-
rea parlamentului.

În ulti ma perioadă, se observă 
o creștere a interesului Organiza-
ţiei Internaţionale a Francofoniei 
(OIF) faţă de procesul electoral din 
Republica Moldova. Pe parcursul 
anului 2010, reprezentanţi ai OIF 
au efectuat cîteva vizite de lucru 
la Comisia Electorală Centrală 

pentru stabilirea relaţiilor de colaborare 
dintre insti tuţiile noastre. În cadrul între-
vederilor, organizaţia și-a exprimat dispo-
nibilitatea de a oferi un ajutor în valoare 
de 50 mii de euro, necesari pentru pro-
curarea mijloacelor tehnice care vor con-
tribui la îmbunătăţirea acti vităţii operati -
ve a birourilor electorale ale secţiilor de 
votare. Totodată, organizaţia a parti cipat 
la monitorizarea referendumului republi-
can consti tuţional din 5 septembrie 2010 
și alegerilor parlamentare anti cipate din 
28 noiembrie 2010. 

Ulterior, Comisia Electorală Centrală 
a primit invitaţia Delegaţiei pentru Pace, 
Democraţie și Drepturile Omului (DPD-
DO), din cadrul Organizaţiei Internaţio-
nale a Francofoniei, de a parti cipa la Re-
uniunea președinţilor comisiilor electo-
rale din spaţiul francofon. Evenimentul a 

avut loc în perioada 21-25 august 2011 la Quebec, 
Canada, la el parti cipînd vicepreședintele CEC, dl 
Ștefan Urîtu.

Principalul scop al reuniunii a fost consti tuirea 
Reţelei competenţelor electorale francofone (RECEF). 
Printre statele fondatoare ale RECEF, alături de Re-
publica Moldova și Canada, se numără Belgia, Be-
nin, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, Mali, Rwan-
da, Senegal, Tunisia. În calitate de invitaţi speciali 
au fost prezenţi dl Marcel Blanchet, Director Ge-
neral al alegerilor din Quebec (2000-2010), și dl 

Monitorizarea referendumului naţional din Republica Letonia, 
23 iulie 2011.

Vadim Moţarschi, membrul CEC, monitorizarea referendumului naţional 
din Republica Letonia, 23 iulie 2011.
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Gerard Latortue, ex-prim-ministrul Republicii Haiti  
(2004-2006). Organizaţia Internaţională a Fran-
cofoniei, avînd statut de observator, a fost repre-
zentată de dl Hugo Sada, Delegatul pentru Pace, 
Democraţie și Drepturile Omului din cadrul OIF, 
ex-consilierul Secretarului General al Francofoniei, 
dl Ntole Kazadi, și responsabilul de  proiect, dl Cyril 
Zogo Ondo. Cu statut de observator au parti cipat 
și reprezentanţii Ministerului Relaţiilor Internaţio-
nale al Canadei.

În cadrul întrunirii a fost discutat proiectul și a 
fost adoptat statutul RECEF, au fost alese organele 
de conducere și delegaţi responsabilii pentru înre-
gistrarea Statutului RECEF. S-a convenit ca RECEF 
să fi e înregistrată în Canada, acolo unde se va afl a 
și Secretarul General al organizaţiei. În calitate de 
Secretar General al RECEF a fost ales dl Jacques 
Droun, care este și Director General al alegerilor și 
Președinte al Comisiei privind Reprezentarea Elec-
torală din Quebec. 

Președinte al RECEF a fost ales cu unanimita-
te Generalul  Siaka Sangare, Delegatul general al 
alegerilor din Mali, iar în calitate de membri ai 
Biroului au fost desemnaţi: Stephan Mul, Șeful 
Direcţiei alegeri în cadrul Ministerului de Interne 
al Belgiei, Rene Aboghe Ella, Președintele Comisi-
ei electorale naţionale autonome și permanente 
din Gabon și dl Ștefan Urîtu, vicepreședintele CEC 
din Republica Moldova. S-a convenit că, în cazul 
în care vreun membru al Biroului își va schimba 
locul de muncă sau va pierde legătura cu autori-
tatea electorală pe care o reprezenta la momen-
tul alegerii sale, cea din urmă va avea dreptul să 
delege un alt membru. La fel, dacă delegatul ales 
nu va putea parti cipa la careva dintre acti vităţile 
organizate de RECEF, acesta, împreună cu autori-
tatea electorală care l-a delegat, vor putea trimite 
o altă persoană, cu noti fi carea corespunzătoare a 
conducerii (Președintelui și Secretarului General) 
a RECEF. În același scop, dar și pentru economisi-
rea mijloacelor, s-a convenit ca unele ședinţe ale 

Biroului să se producă la distanţă, folosind mij-
loacele moderne de comunicare (telefon, e-mail, 
skype etc.).

Pe durata evenimentului au avut loc discuţii in-
tense, sincere și constructi ve pe marginea tuturor 
capitolelor Statutului, totuși cele mai aprinse au 
fost cele legate de mărimea și modul de achitare a 
coti zaţiei de membru al RECEF. Unii reprezentanţi 
au considerat că așa cum un stat, indiferent de 
mărimea lui, are un vot egal cu celelalte, prin ur-
mare și coti zaţia trebuie să fi e egală. Potrivit opi-
niei expuse de partea moldovenească, dacă s-ar 
adopta o asemenea concepţie, pentru un stat ca 
Republica Moldova cu circa 2,5 mil. de alegători, 
dintre care peste un milion se afl ă peste hotare, 
povara asupra contribuabililor ar fi  foarte mare și 
aceasta ar genera repulsie faţă de insti tuţiile de-
mocrati ce. Această idee a fost susţinută de repre-
zentanţii altor state similare și, ca urmare, au fost 
stabilite 3 niveluri de coti zare, în funcţie de nivelul 
PIB (produsul intern brut) pe cap de locuitor din 
fi ecare ţară membră.

În viziunea noastră, prin parti cipare la fonda-
rea RECEF, Republica Moldova își deschide noi 
oportunităţi de cooperare, dar și de atragere de 
fonduri pentru implementarea proiectelor în do-
meniul electoral. RECEF va fi  nu doar un platou de 
discuţii și schimb de experienţă, dar va dispune și 
de un grup de experţi, care va facilita acest schimb 
de experienţă și efectuarea de cercetări aprofun-
date a practi cilor din statele membre ale RECEF. 
În același scop se prevede ca ședinţele Biroului și 
Adunările Generale, după caz, să fi e organizate  de 
fi ece dată în locuri și ţări diferite.

Pentru realizarea scopurilor statutare, în ca-
drul RECEF vor fi  implementate diverse proiecte, 
elaborate atî t  la iniţiati va organizaţiei, cît și la pro-
punerea statelor membre sau a reprezentanţilor 
societăţii civile din aria francofoniei. Astf el, nive-
lul benefi ciului fi ecărui stat membru al RECEF este 
pus în raport de acti vismul fi ecăruia.
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În orice profesie, pentru o creștere conti nuă în 
carieră, este foarte importantă tendinţa perma-
nentă către cunoaștere, autoperfecţionare. Este, 
dacă vreţi, un principiu după care te conduci în 
viaţa. Iată de ce găsesc bine venit acordul de co-
laborare dintre Comisia Electorală Centrală (CEC) 
și Academia de Administrare Publică de pe lîngă 
Președintele Republicii Moldova (AAP) privind 
organizarea diferitor cursuri de dezvoltare profe-
sională pentru diversele categorii de funcţionari. 
Personal, în anul curent, am avut posibilitatea sa 
frecventez două asemenea cursuri, organizate la 
un nivel foarte înalt. 

Agenda cursului „Tehnici de secretariat în ad-
ministraţia publică” a fost una variată și produc-
ti vă sub toate aspectele. Victoria Sorbală de la 
Cancelaria de Stat a vorbit asistentei despre cadrul 
normati v cu privire la ţinerea lucrărilor de secre-
tariat și a altor documente normati v-metodice, 
dar și despre modul de întocmire și termenele de 
păstrare a documentelor secrete. Inga Druţă, de la 
Centrul Naţional de Terminologie, a capti vat aten-
ţia celor prezenţi cu tehnici de secretariat și anu-
mite aspecte de culti vare a limbii. Prelegerile din 
zilele următoare (cursul a durat cinci zile) ale dnei 

Ludmila Andrievschi (AAP) cu referire la întocmi-
rea, perfectarea și multi plicarea documentelor, 
dar și modalităţile de întocmire a nomenclatorului 
și de consti tuire a dosarelor în autorităţile publice 
au fost precedate de două ateliere de lucru. Cei 
instruiţi au adresat diferite întrebări despre abili-
tăţile de perfectare a documentelor ofi ciale și au 
discutat, uneori polemic, despre parti cularităţile 
lucrului cu fl uxul de documente de intrare și ieșire. 
Benefi c a fost și schimbul de experienţă în cadrul 
mesei rotunde cu genericul „Controlul executării, 
păstrării și uti lizării documentelor”. Programul ar 
fi  fost incomplet fără raportul dlui Ion Silvestru, 
specialist la Ministerul Tehnologiei Informaţiei 
și Comunicaţiilor, despre gesti onarea fl uxului de 
documente cu ajutorul sistemului informaţional 
„Managementul Documentelor”. Tot în cadrul 
cursului respecti v, cei prezenţi au audiat o comu-
nicare interesantă despre acti vitatea de secretariat 
în resursele bibliografi ce și despre cadrul normati v 
cu privire la peti ţionare (Rodica Sobieschi-Camer-
zan, AAP și Elena Tăbăcaru, Cancelaria de Stat). To-
talizarea cursului a fost făcută în incinta Bibliotecii 
AAP, care, apropo, impresionează atî t prin varieta-
tea de literatură stocată, cît și prin valoarea ope-
relor accesibile tuturor doritorilor ce ti nd spre mai 
mult. Generalizările prezentate de dl Vasile Mari-
na, rector la AAP, și dna Aurelia Ţepordei, director 
al Departamentului dezvoltare profesională, au 
confi rmat necesitatea actualizării cunoști nţelor în 
domeniu pentru funcţionarii publici.

Al doilea curs a vizat dezvoltarea abilităţilor de 
exercitare a atribuţiilor de serviciu ale funcţiona-
rului public. Acesta a întrunit patru module. Ide-
ea unei asemenea metode detaliate de instruire 
a prins, căci astf el s-a discutat cu multă claritate 
atî t despre reglementarea și planifi carea acti vită-
ţii funcţionarului public, cît și despre dezvoltarea 
abilităţilor acestuia și modalităţile de prestare a 
serviciilor publice. 

În cele 40 de ore de curs, formatorii de la AAP 
Orest Tărîţă, Veronica Butnaru, Tudor Deliu și Vi-
oleta Tincu, dar și Victoria Sorbală (Cancelaria de 
Stat), Aurelia Hîncu (Centrul „Arti co”) au vorbit cu 
lux de amănunte despre modalităţile de prestare 

E FIRESC SA TINDEM SPRE MAI MULT…

Valentina Scobici, consultant, secţia educaţie civică, 
training-uri și secretariat
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efi cientă a serviciilor publice, corelarea acti vităţii 
individuale cu acti vitatea autorităţii, despre au-
toapreciere și managementul ti mpului. Concomi-
tent, asistenţa a adresat mai multe întrebări des-
pre aplicarea în practi că a celor studiate în lumina 
cerinţelor actuale. Căci standardele europene im-
pun o serie de cerinţe și în acti vitatea de zi cu zi a 
funcţionarului public, aspect refl ectat sub diferite 
unghiuri în ti mpul orelor de instruire.

Luînd drept criteriu de bază energeti ca pozi-
ti vă și atmosfera caldă și deschisă care a dominat 
auditoriul, sînt sigură că absolut toţi benefi ciarii 
cursurilor și-au cimentat cunoști nţele în domeniile 
abordate și acest lucru va contribui în mod real la o 
conlucrare mai sănătoasă în raporturile dintre au-
torităţile administraţiei publice și cetăţenii de rînd. 
Și chiar dacă, ca urmare a acestor studii, am ati ns 
unele rezultate, e fi resc să ti ndem spre mai mult…
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De cele mai multe ori, cînd oamenii 
aud termenul de planifi care strategică, 
acesta este perceput ca ceva greoi, su-
per complicat și greu de digerat. Alţii ca 
un morman de hîrti i irelevante și care 
doar vor mișca lucrurile (…) greoi.

Dacă gîndiţi simplu, ceea ce faceţi zi 
de zi, oare nu e planifi care? Tot ce facem 
are la bază ceva planifi cat, ca, de exem-
plu, ce vei mînca la micul dejun, unde 
vei lua prînzul sau cu cine vei lua cina, 
ce trebuie să cumperi de la magazin sau 
unde te vei duce în vacanţă.

Planifi carea strategică este ca ghid, 
ca o busolă, ce zilnic îţi indică în ce di-
recţie trebuie să o iei și ce decizii trebuie să iei la 
moment. De asemenea, planifi carea strategică 
este una conti nuă și nu acceptă rigiditate, deoa-
rece mediul (…) e mereu în schimbare. Scenariile, 
pe care le prevezi, te ajută să treci chiar și peste 
lucrurile care credeai că nu le vei trece.15

15   http://evenda.md/noutati/de-ce-avem-nevoie-de-planifi ca-
rea-strategica-in-afaceri/

Am făcut această intrare în temă cu un moto 
și un pasaj dintr-o lucrare expusă simplu pentru 
neiniţiaţi, ce abordează un subiect la ordinea zilei 
pentru organizaţii, insti tuţii, companii și chiar per-
soane încadrate în diverse sfere de acti vitate. Mai 
jos vom încerca o abordare specifi că domeniului 
de acti vitate al insti tuţiei noastre și numai raportat 
la enti tate ca autoritate de stat.

Ce reprezintă planifi carea strategică?
Planifi carea strategică reprezintă un proces sis-

temati c, prin care insti tuţia își stabilește anumite 
priorităţi, esenţiale pentru îndeplinirea misiunii 
ei, în acord cu evoluţia mediului în care aceasta își 
desfășoară acti vitatea. Planifi carea strategică este 
o acti vitate orientată spre viitor, vizînd obiecti vele 
strategice și etapele necesare realizării acestora.   

Acest proces poate fi  prezentat grafi c 16 astf el:

Planifi carea strategică este și un proces ciclic 
care constă în:

Identi fi carea și formularea obiecti velor; 
Stabilirea etapelor necesare ati ngerii obiec- 
ti velor fi xate, inclusiv fi nanţarea;

16   Munteanu Nicolae & Co., „Ghid metodologic de elabora-
re a unei strategii de dezvoltare locală”, Timişoara, Artpress, 
2007, pag. 22.

PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ 
A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

„Planifi carea fără acţiune este inutilă, acţiunea fără planifi care este fatală” (Autor necunoscut)

Mariana Musteaţă, 
șefa aparatului Comisiei Electorale Centrale

maketa.indd   73maketa.indd   73 05.01.2012   13:06:5305.01.2012   13:06:53



BULETIN  INFORMATIV  NR. 774

Implementarea acti vităţilor prevăzute în  
cadrul etapelor stabilite;
Evaluarea rezultatelor, pe baza unui sistem  
de autocontrol și monitorizare;
Decizia de a relua ciclul de planifi care (pro- 
gramare).

În urma planifi cării, se pot lua decizii cu privire 
la următoarele aspecte:

  Ce trebuie făcut?
  Cînd trebuie făcut?
  Cum trebuie făcut?
  Cine trebuie să facă?
  Cu ce resurse trebuie făcut?

Conform metodologiilor, procesul de planifi ca-
re strategică este divizat în mai multe etape. Toate 
aceste etape sînt importante, dar două dintre ele 
sînt criti ce: organizarea și implementarea planului 
de acţiuni. Implementarea este și fi nalitatea între-
gului efort depus. Dar, dacă procesul nu este bine 
organizat de la început, ceea ce urmează poate fi  
extrem de difi cil, iar procesul – compromis. 

Primii pași de planifi care strategică
Procesul de pregăti re pentru ela-

borarea planului strategic al Comi-
siei Electorale Centrale a început în 
anul 2008 cu elaborarea unui chesti -
onar al cărui scop a fost de a analiza 
și a evalua mediul intern al Comisiei 
Electorale Centrale, poziţia, proble-
mele de performanţă și potenţialul 
insti tuţiei. Chesti onarul le-a fost 
transmis tuturor membrilor CEC, 
funcţionarilor din aparat și altor su-
biecţi interesaţi. Pe baza răspunsu-
rilor au fost identi fi cate problemele 
cu care se confruntă atî t insti tuţia, 
cît și persoanele din cadrul aceste-
ia, tot aceste răspunsuri au servit ca 
temelie pentru formularea priorităţilor și obiecti -
velor pentru parcursul ulterior. În acest sens, s-a 
luat decizia privind planifi carea organizaţională 
în cadrul Comisiei Electorale Centrale.

Acti vitatea referitoare la planifi carea strategi-
că a fost sistată  pe 3 ani, deoarece în 2009-2011 
Comisia Electorală Centrală a fost antrenată în or-
ganizarea și desfășurarea a cinci scruti ne de nivel 
naţional, care i-au luat tot ti mpul și forţele. Elabo-

rarea programului de dezvoltare strategică a fost 
reluată după alegerile locale generale din 5 iunie 
2011 pentru a fi naliza acest proiect în regim de lu-
cru normal. 

Crearea grupului de planifi care strategică
Elaborarea planului de dezvoltare strategică i-a 

fost încredinţată unui grup de lucru din cadrul in-
sti tuţiei, după cum prevede Hotărîrea Guvernului 
nr. 176 din 22 marti e 2011  17. Astf el, la 11 august 
2011, prin dispoziţia președintelui CEC, s-a  con-
sti tuit grupul de planifi care strategică, responsabil 
de elaborarea Planului strategic pentru perioada 
2012-2015. 

Obiecti vul principal pentru care a fost dema-
rată acti vitatea de planifi care strategică este for-
mulat în preambulul dispoziţiei și sună în felul 
următor: „În vederea asigurării unei administrări 
responsabile și efi ciente” a Comisiei Electorale 
Centrale. Acest grup a avut și sarcina de a asigura 
transparenţa și principiul parti cipati v la elaborarea 
documentului menţionat.

Grupul a fost consti tuit din membri și funcţi-
onari ai aparatului CEC, precum și din doi repre-
zentanţi ai partenerilor de dezvoltare: Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES)  
și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvolta-
re (PNUD) în cadrul proiectului „Suport electoral 

17   Hotărîrea Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 „Cu pri-
vire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor 
de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale”, MO, nr. 46-52, art. nr. 210, 01.04.2011.

Seminarul de planifi care strategică, 8-9 septembrie 2011, mun. Chișinău.
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pentru Moldova”, astf el fi ind asigurată transparen-
ţa în acti vitatea acestuia și conlucrarea la elabora-
rea documentului menţionat.

 Pentru a stabili obiecti vele strategice realizabile 
pe parcursul unui ciclu electoral naţional de 4 ani, 
grupul de planifi care strategică s-a întrunit în mai 
multe ședinţe, în cadrul cărora a analizat situaţia 
curentă din CEC, impactul factorilor interni și al ce-
lor externi asupra performanţei insti tuţionale. 

Ca urmare a acestor întruniri, în perioada 8-9 
septembrie 2011, cu suportul IFES, CEC a desfășurat 
un seminar de planifi care strategică la care membrii 
și funcţionarii aparatului CEC asistaţi de partenerii 
de dezvoltare (IFES, Consiliul Europei, PNUD) au 
lucrat asupra elaborării primului proiect al planului 
de dezvoltare strategică. În cadrul evenimentului au 
fost discutate misiunea, viziunea, valorile insti tuţiei 
și s-a făcut analiza SWOT18, iar în cadrul atelierelor 
de lucru au fost identi fi cate priorităţile insti tuţiei pe 
termen mediu și elaborate obiecti vele și acti vităţile 
necesare pentru realizarea lor.  

 La elaborarea planului s-au luat în considera-
re prevederile Codului electoral, legile și hotărîrile 
Parlamentului, ordonanţele și hotărîrile Guvernu-
lui, cele mai bune practi ci internaţionale din ulti -
mii ani, precum și recomandările partenerilor de 
dezvoltare și organizaţiilor neguvernamentale.

18   SWOT vine din limba engleză de la iniţialele cuvintelor 
Strenghts (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Oppor-
tunities (oportunităţi) şi Threats (ameninţări).

Componentele obligatorii 
ale planifi cării strategice

Misiunea
Primul pas al procesului de planifi ca-

re strategică îl reprezintă identi fi carea și 
declararea misiunii insti tuţiei. Misiunea 
refl ectă ceea ce face insti tuţia, descriind 
concret scopul, rolul, competenţele și 
responsabilităţile principale ale insti tuţi-
ei. Misiunea trebuie să răspundă la între-
barea Care este rolul insti tuţiei?

Grupul de lucru a propus spre apro-
bare următoarea formulare a misiunii: 

Misiunea Comisiei Electorale Cen- 
trale este asigurarea condiţiilor opti me 
pentru ca toţi cetăţenii Republicii Moldo-
va să-și poată exercita nesti ngherit drep-
tul consti tuţional de a alege și de a fi  ales 
în cadrul unor alegeri libere și corecte.

Concluzii. La descrierea misiunii, accentul a fost 
pus pe alegător, pe principiul de a alege și de a fi  
ales. Fiind formulată în acest mod, misiunea îi con-
feră o identi tate aparte insti tuţiei – Prin ce anume 
este unică insti tuţia în comparaţie cu altele?

Situaţia curentă
Fiind declarată misiunea Comisiei Electora-

le Centrale, procesul de planifi care strategică a 
conti nuat cu etapa de analiză a situaţiei curente 
a CEC. Situaţia curentă poate fi  stabilită printr-o 
evaluare obiecti vă a structurii organizaţionale și 
a întregului ansamblu de condiţii ce caracterizea-
ză sau infl uenţează acti vitatea insti tuţiei. Situaţia 
este reprezentată în principal în tabele și diagra-
me, urmate de comentarii și explicaţii concise. To-
tuși este important ca această descriere a situaţiei 
curente să fi e însoţită de informaţii obţinute prin 
analiza mediului insti tuţiei.

Grupul de planifi care strategică a identi fi cat 
mai mulţi factori ce determină situaţia curentă a 
Comisiei Electorale Centrale, printre care:

Cadrul insti tuţional juridic și de politi ci; 
Structura și managementul organizaţional; 
Managementul resurselor umane; 
Aspectul fi nanciar. 

Concluzii: În ulti mii trei ani a avut loc un număr 
mare de evenimente electorale, fapt ce a afectat 
alocarea banilor și ti mpului pentru realizarea ac-
ti vităţilor planifi cate pe termen mediu și lung. În 

Seminarul de planifi care strategică, 8-9 septembrie 2011, mun. Chișinău.
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cazul în care această tendinţă va conti nua, vor per-
sista difi cultăţi în acoperirea cheltuielilor necesare 
pentru exercitarea funcţiilor CEC, chiar dacă dona-
torii internaţionali vor conti nua să acorde suport.

Analiza SWOT
Următoarea etapă a planifi cării strategice con-

stă în efectuarea analizei SWOT, ceea ce înseamnă 
analizarea punctelor forte și slabe ale resurselor 
interne ale insti tuţiei, precum și a oportunităţilor 
și ameninţărilor oferite de forţele competi ţionale 
din mediul extern. Analiza internă și externă este 
o evaluare a situaţiei curente a insti tuţiei. 

Analiza internă se concentrează pe punctele 
forte și cele slabe, iar analiza externă pe oportu-
nităţi și pericole.

În cadrul analizei SWOT, membrii și funcţionarii 
Comisiei Electorale Centrale au constatat punctele 
tari și slabe ale insti tuţiei, oportunităţile de care 
aceasta poate profi ta și riscurile la care este supu-
să, pe care le prezentăm mai jos.  

PUNCTE TARI – bază pentru ameliorarea  
performanţei Comisiei Electorale Centrale:

Respectarea valorilor și principiilor fun-- 
damentale;
Perfecţionarea conti nuă a procesului - 
electoral;
Profesionalism;- 
Relaţii externe dezvoltate.- 

PUNCTE SLABE – aspecte organizaţionale  
interne care ar putea fi  îmbunătăţite pen-
tru sporirea performanţei Comisiei Electo-
rale Centrale:

Baza fi nanciar-materială;- 
Structura organizaţională depășită;- 
Legislaţia imperfectă;- 
Capacitatea tehnică redusă.- 

OPORTUNITĂŢI – lucrurile de care Comisia  
Electorală Centrală ar putea profi ta într-o 
măsură mai mare pentru a-și spori perfor-
manţa:

Reforme și dezvoltarea conti nuă;- 
Cooperarea internaţională;- 

Folosirea masivă a inovaţiilor tehnologice;- 
Parteneriat durabil.- 

RISCURI/AMENINŢĂRI – lucruri care împie- 
dică/ pot împiedica (în cazul în care se vor 
produce) performanţa Comisiei Electorale 
Centrale:

Instabilitate politi că;- 
Încredere redusă;- 
Acoperire fi nanciară insufi cientă;- 
Alte riscuri posibile în măsură să afecte-- 
ze performanţa insti tuţională.

Concluzii: În ulti mii trei ani, acti vităţile Comi-
siei Electorale Centrale sînt afectate din ce în ce 
mai mult de aspectele politi ce și economice exter-
ne la nivel naţional și internaţional. Este important 
să înţelegem oportunităţile și pericolele create de 
mediul extern, relevante pentru problemele criti ce 
identi fi cate. Multe dintre aceste infl uenţe externe 
nu vor putea fi  controlate la nivelul insti tuţiei. Cu 
toate acestea, infl uenţa lor asupra aspectului fi -

nanciar al insti tuţiei trebuie lu-
ată în considerare atunci cînd se 
face planifi carea strategică.

Viziunea și valorile 
După încheierea primelor trei 

etape importante ale procesului 
de planifi care strategică, urmă-

toarea fază o reprezintă stabilirea viziunii și valorilor 
insti tuţiei. Viziunea este o aspiraţie pentru viitor pe 
care o insti tuţie încearcă să o ati ngă. Insti tuţia își de-
clară viziunea și o transpune în viaţă în toate acţiunile 
și acti vităţile sale.  Această viziune declarată trebuie 
să fi e acceptată, însușită și respectată de tot perso-
nalul insti tuţiei, ea trebuie să inspire și să dea tonul 
pentru toate obiecti vele, strategiile și acţiunile viitoa-
re și să asigure responsabilitatea implementării19.

Grupul de lucru a propus o variantă asupra vi-
ziunii insti tuţiei noastre, care apoi a fost analizată 
în cadrul ședinţelor, fi ind acceptată următoarea 
formulare:  

Comisia Electorală Centrală ti nde să fi e o  
insti tuţie deschisă, transparentă și profe-
sionistă care este în permanenţă pregăti tă 
să-și îndeplinească atribuţiile la cel mai în-
alt nivel, asigurînd un cadru electoral acce-
sibil în care cetăţenii au încredere. 

19   Călin Beatrice Monica, „Ghidul de planifi care strategică”, 
Guvernul României, Ediţia 1 – 2009, pag. 11.
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Valorile reprezintă ideile apreciate ca poziti ve, 
expresia modului de gîndire și acţionare a insti tu-
ţiei. Ele susţin obiecti vele, procedurile și strategi-
ile, deoarece furnizează un punct de referinţă pen-
tru tot ceea ce se întî mplă la nivel organizaţional. 
Valorile sînt ca un ghid în comportament.  

Grupul de lucru a formulat următoarele va-
lori de care se călăuzește în acti vitatea sa Comisia 
Electorală Centrală:

Integritate; 
Imparţialitate; 
Independenţă; 
Transparenţă; 
Responsabilitate și profesionalism; 
Credibilitate; 
Recepti vitate; 
Inovaţie; 
Orientare spre cetăţean. 

În mod special, Comisia Electorală Centrală ti n-
de să întrunească standardele europene și inter-
naţionale în domeniu. 

Concluzii. Viziunea și valorile insti tuţionale ale 
Comisiei Electorale Centrale au fost stabilite în 
urma discuţiilor în cadrul ședinţelor grupului de 
lucru și seminarului desfășurat, la care au parti -
cipat membrii CEC, funcţionarii din aparat și alţi 
subiecţi implicaţi.

Direcţiile strategice, obiecti ve și acti vităţi
Elementele de bază ale planului strategic au 

fost conturate în procesul selectării direcţiilor pri-
oritare, stabilirii obiecti velor strategice și acti vită-
ţilor de realizat. Direcţiile strategice sînt sarcinile 
cele mai importante ale insti tuţiei, care trebuie 
înfăptuite într-un orizont de ti mp mediu. 

Defi nirea direcţiilor prioritare au intrat în atri-
buţiile grupului de lucru, acesta stabilind 4 direcţii 
prioritare de dezvoltare a Comisiei Electorale Cen-
trale pentru perioada 2012-2015: 

Un proces electoral modern, efi cient și ac- 
cesibil;
Rezultate credibile ale alegerilor; 
Alegători conști enţi și informaţi; 
Capacităţi insti tuţionale consolidate.  

În următorii patru ani, Comisia Electorală Cen-
trală își va concentra eforturile și, respecti v, re-
sursele disponibile pentru realizarea acti vităţii pe 
aceste direcţii prioritare. 

Obiecti vele strategice oferă direcţia și ţinta 
fi nală spre care trebuie direcţionate eforturile și 
resursele insti tuţiei. Ele reprezintă elementul cen-
tral și scopul pentru care este elaborat planul și 
descriu ceea ce insti tuţia urmează să realizeze în 
perioada stabilită.

O problemă majoră care a apărut în faţa grupului 
de lucru a fost ordonarea obiecti velor conform pri-
orităţilor, în funcţie de criteriile de evaluare a succe-
sului implementării. Scopul stabilirii priorităţilor este 
de a oferi o îndrumare conti nuă celor responsabili 
pentru implementare. Toate obiecti vele sînt impor-
tante pentru viitorul insti tuţiei și toate se încadrează 
în noile direcţii trasate în plan. În urma mai multor 
discuţii și dezbateri, membrii grupului au ajuns  la 
un numitor comun și au aranjat obiecti vele după im-
pactul esti mat (crearea și menţinerea de locuri de 
muncă, potenţialul de investi ţii de capital și compa-
ti bilitatea cu alte obiecti ve) în felul următor: 

Consolidarea capacităţilor insti tuţionale ale  
CEC și ale organelor electorale inferioare; 
Implementarea completă a SIAS „Alegeri”  
pentru alegerile parlamentare din 2014 și uti -
lizarea deplină a SIAS „Alegeri” de către or-
ganele electorale inferioare la alegerile locale 
generale din 2015 (cu excepţia e-voti ng);
Creșterea accesibilităţii la procesul electo- 
ral  și perfecţionarea procedurilor de înre-
gistrare a alegătorilor;
Perfecţionarea cadrului legal electoral și  
celui conex;
Îmbunătăţirea transparenţei fi nanţării cam- 
paniei electoral;
Obţinerea independenţei fi nanciare și lo- 
gisti ce a CEC;
Îmbunătăţirea imaginii CEC și sporirea trans- 
parenţei în acti vitatea organelor electorale;
Colaborarea proacti vă cu subiecţii implicaţi  
în procesul electoral;
Elaborarea, implementarea și/sau îmbună- 
tăţirea instrumentelor de comunicare din-
tre organele electorale și cetăţeni;
Mărirea fl uxului de informaţii privind siste- 
mul și procedurile electorale.

Aceste obiecti ve au fost stabilite, fi ind analizaţi 
factorii ce infl uenţează acti vitatea Comisiei Electo-
rale Centrale  și evaluate opţiunile de dezvoltare 
actuală și viitoare, ce decurg din responsabilităţile 
și competenţele CEC.
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După ce au fost formulate direcţiile și obiec-
ti vele, grupul nostru de lucru a introdus în planul 
strategic acti vităţile pe care urmează să le realize-
ze CEC.  Acti vităţile reprezintă niște sarcini de în-
deplinit în vederea ati ngerii fi ecărui obiecti v. 

Pentru fi ecare obiecti v au fost stabilite un anu-
mit număr de sarcini care să facă posibilă măsu-
rarea progresului înregistrat. Pentru a identi fi ca 
sarcinile specifi ce unei insti tuţii este nevoie de ex-
perienţă profesională și cunoști nţe despre modul 
ei de organizare și acti vitate. 

În cadrul seminarului de planifi care strategică, 
grupul de lucru și ceilalţi parti cipanţi au fost împăr-
ţiţi în subgrupuri de cinci-șase persoane, fi ecare 
subgrup avînd sarcina de a formula acţiuni pentru 
două sau trei obiecti ve. Această metodă a permis 
găsirea de soluţii variate și identi fi carea unor acţiuni 
necesare pentru ati ngerea obiecti velor propuse.

Ca acţiuni prioritare, s-a propus elaborarea 
unor proiecte și iniţiati ve concrete pe care Comisia 
Electorală Centrală le va implementa în perioada 
sus-arătată pentru îndeplinirea obiecti velor stabi-
lite. Acţiunile prioritare vor fi  refl ectate în planuri-
le de acti vitate anuală.

Concluzii. Stabilirea direcţiilor prioritare, 
obiecti velor strategice și acti vităţilor necesită un 
efort major și ti mp îndelungat. Consensul în aceas-
tă etapă este extrem de important.   

Implementare, monitorizare și evaluare 
Cheia succesului implementării este organiza-

rea. Cu alte cuvinte, cine trebuie să facă și ce tre-
buie să facă? Toţi cei care au ajutat la identi fi carea 
componentelor planului de acţiune se vor implica 
în implementarea lui. Pentru aceasta, obiecti ve-
le și acţiunile specifi ce defi nite în plan trebuie să 
fi e foarte clar atribuite. Așadar, următorul pas al 
Comisiei pentru dezvoltarea sa strategică va fi  să 
adopte un plan de management al implementării 
ca parte integrantă a planului strategic.

Ca să vedem cum se implementează planul, tre-
buie să monitorizăm periodic cum se realizează el. 
Afl ăm și care este rentabilitatea planului. Monitori-
zarea este necesară pentru că în felul acesta ne asi-
gurăm că acţiunile se desfășoară așa cum trebuie și 
că efortul este direcţionat, oferind o modalitate de 
adaptare la schimbarea resurselor sau mediului. 

În procesul implementării  planului strategic va 
fi  efectuată monitorizarea periodică a realizării ac-

ţiunilor și evaluarea rezultatelor obţinute pentru 
a opera modifi cări în caz de necesitate. Procesul 
de monitorizare și evaluare va fi  încheiat odată cu 
evaluarea fi nală a rezultatelor obţinute după cei 
patru ani de implementare. 

Prezentarea planului strategic publicului pen-
tru consultare 

După elaborarea proiectului planului strategic 
al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012-
2015, persoanele interesate și societatea, inclusiv 
societatea civilă, vor putea interveni cu propuneri 
și comentarii asupra acestuia. Altf el, se poate ca 
el să nu corespundă viziunii subiecţilor interesaţi. 
Comisia Electorală Centrală a folosit mai multe 
modalităţi prin care se poate face acest lucru: 

publicarea lui pe pagina web;(1) 
organizarea unei conferinţe de presă; (2) 
întî lniri publice  cu societatea civilă, parti -(3) 

de politi ce și alte insti tuţii interesate;
ti părirea broșurilor cu textul proiectului (4) 

planului strategic și transmiterea acestora celor 
interesaţi.   

Concluzii
Planul strategic a fost elaborat, după cum s-a 

menţionat, de către  grupul de planifi care strate-
gică creat în cadrul Comisiei Electorale Centrale și 
a fost  consultat cu reprezentanţii organizaţiilor in-
ternaţionale și experţii internaţionali în domeniul 
electoral.

Planul strategic consti tuie un document com-
plex care trasează priorităţile de dezvoltare, pre-
cum și obiecti vele generale și specifi ce necesare 
pentru realizarea acestor priorităţi. Pe baza planu-
lui, CEC va elabora  planul de implementare a acţi-
unilor prioritare și planurile anuale de acti vitate. 

În caz de necesitate, planul strategic va fi  ajus-
tat pentru a face faţă unor circumstanţe neprevă-
zute care ar putea apărea pe parcursul perioadei 
de patru ani. Invităm toate părţile interesate la o 
colaborare constructi vă și efi cientă pentru a con-
tribui împreună la crearea unui cadru pentru ale-
geri libere și corecte.

Adoptî nd acest plan strategic, Comisia Electo-
rală Centrală își reiterează intenţia de a se afi rma 
ca o insti tuţie modernă, deschisă, transparentă și 
profesionistă.
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