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Bine aţi venit la festivitatea consacrată 
celei de-a 15 aniversări a Comisiei Electorale 
Centrale cu statut permanent. 

Sîntem onoraţi să-i avem printre oaspeţi 
pe reprezentanţii primelor Comisii Electorale 
Centrale constituite începînd cu anul 1990 şi 
pînă la ultimele componenţe, persoane care 
şi-au lăsat amprenta în memoria instituţiona-
lă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii 
Moldova. 

Salutăm prezenţa în sală a Excelenţei 
Sale, Preşedintele Republicii Moldova, dom-
nul Mircea Snegur, şi a Excelenţei Sale, dom-
nul Pentru Lucinschi, Preşedintele Republicii 
Moldova, care a promulgat Codul electoral în 
anul 1997 şi în baza căruia a fost creată Comi-
sia Electorală Centrală ca autoritate perma-
nentă.

Voi acorda mai puţină atenţie trecutului, 
acelor lucruri care au fost deja realizate din 
momentul fondării CEC şi voi vorbi despre 
planurile noastre de perspectivă, viziunile şi 
valorile pe care le susţinem.

Acum un an am aprobat Planul strategic 
de dezvoltare a Comisiei Electorale Centrale 
pe anii 2012–2015 şi pentru prima dată am 
aprobat planul nostru bugetar, bazat pe acel 
Plan strategic, acesta reprezentînd suportul 
logistic în vederea realizării activităţii Comi-
siei. În Planul strategic este clar formulată vi-
ziunea CEC – ne dorim o instituţie deschisă, 
transparentă, cu persoane profesioniste. 

Cea mai fragilă materie în munca noas-
tră este încrederea alegătorilor şi partidelor 
politice, pentru acest deziderat ne depunem 

Mesaj de salut 
din partea preşedintelui 
Comisiei eleCtorale Centrale, 

dr. Iurie CIoCan

toate eforturile. În ultimii doi ani s-au desfă-
şurat 5 campanii electorale care ne-au permis 
să valorificăm ideile şi potenţialul Comisiei 
Electorale Centrale. Important este să men-
ţinem imaginea instituţiei noastre – instituţie 
credibilă, transparentă, previzibilă în acţiuni, 
cu valori intacte, instituţie care se conduce 
doar de lege.     

Valorile noastre sînt integritatea profesi-
onală şi personală. Imparţialitatea şi buna 
credinţă constituie elemente constitutive ce 
ne caracterizează, atunci cînd citim legea şi 
aplicăm legea, iar independenţa este o nor-
mă obligatorie pentru Comisia Electorală 
Centrală. 

Pentru viitor ne propunem organe electo-
rale în teritoriu bine instruite, profesioniste. 
În acest scop a fost creat Centrul de Instrui-
re Continuă pe lîngă Comisia Electorală Cen-
trală unde se vor forma şi perfecţiona viitorii 
funcţionari electorali.  

Un alt obiectiv pe care dorim să îl atingem 
sînt listele electorale menţinute în format 
electronic, dotarea organelor electorale cu 
tehnică standardizată. 

Bunele practici în domeniul electoral ne 
recomandă să educăm alegători bine infor-
maţi, iar pentru aceasta vom elabora şi imple-
menta programe de educaţie electorală. 

Partide politice bine structurate şi dezvol-
tate teritorial, desfăşurarea training-urilor cu 
partidele politice pentru a avea o transparen-
ţă mai mare în activitatea organizatorică şi în 
cea financiară a partidelor – acestea sînt sco-
purile pentru care a fost promovat un proiect 
de lege pentru amendarea mai multor acte 
legislative, ce conţine peste 200 propuneri 
vizînd finanţarea partidelor politice şi a cam-
paniilor electorale, proiect propus Guvernului 
spre aprobare. 

Ne-am fortificat independenţa şi prin fap-
tul că am obţinut gestionarea sediului în care 
ne aflăm, bugetul Comisiei a fost votat sepa-
rat în Parlament. 

Democraţia contează, avem încredere în 
susţinerea din partea partidelor politice şi 
a societăţii civile. Mulţumim tuturor pentru 
susţinere şi încredere.
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IntervIu 
cu E. S. doamna Ingrid TErSman, 

ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al regatului 
suediei în republiCa moldova

Ne-am propus acest interviu, doamnă am-
basadoare, în legătură cu faptul că Suedia 
sprijină semnificativ dezvoltarea democraţiei şi 
proceselor electorale în ţara noastră. Dar pen-
tru început, am vrea să ne spuneţi cînd aţi sosit 
la post în Republica Moldova şi ce impresie v-a 
creat instituţia noastră?

Am sosit în Republica Moldova în luna au-
gust 2010, respectiv mă aflu aici de aproape doi 
ani şi jumătate. În acest răstimp am avut oca-
zia să văd CEC în plină acţiune de cîteva ori: la 
referendumul din septembrie 2010, la alegerile 
parlamentare din noiembrie 2010 şi, de ase-
menea, la alegerile locale din iunie 2011. Este 
bine cunoscut faptul că CEC este un organ cu o 
experienţă deosebită în ceea ce priveşte orga-
nizarea şi desfăşurarea alegerilor. Acesta este 
punctul forte al instituţiei. 

 
Aţi avut vreo tangenţă cu alegerile sau cu do-

meniul electoral în activitatea dvs. anterioară? 
Unica tangenţă pe care am avut-o cu alege-

rile a fost cînd eram lider al unei echipe de ob-
servatori din Suedia la alegerile din Macedonia, 
cu mai mulţi ani în urmă. De asemenea, aflîn-
du-mă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 
din Stockholm, am avut legătură cu BIDDO şi 
cu activităţile lor de monitorizare a alegerilor. 
Acest lucru mi-a demonstrat într-adevăr pute-
rea alegerilor şi cum ar trebui să fie organizate 
procesele electorale din punct de vedere parti-
cipativ. 

 
Cum consideraţi că decurge procesul de or-

ganizare a alegerilor în Republica Moldova? 
Impresiile mele sînt bune. Am remarcat 

munca asiduă pe care o realizează CEC cu sco-
pul de a consolida procesele electorale şi de 
a-şi dezvolta capacităţile proprii. 

 
Recent Ambasada Suediei a acceptat să 

ofere asistenţă pentru un program de îmbună-
tăţire şi modernizare a proceselor electorale. De 
ce ar fi Suedia interesată să susţină Republica 
Moldova în acest domeniu?

Unul dintre domeniile noastre cheie de su-
port pentru Moldova îl constituie “democraţia, 
aspectele ce ţin de drepturile omului şi de gen”. 
În acest sens, pe lîngă alte programe pe care 
le sprijinim, oferim suport Parlamentului şi CEC 
ale Republicii Moldova. Un proces electoral 
modern şi transparent reprezintă baza funda-
mentală a democraţiei în orice ţară. Sprijinind 
modernizarea şi îmbunătăţirea procesului elec-
toral, consolidăm, de fapt, democraţia în Repu-
blica Moldova, ceea ce o va susţine în procesul 
integrării europene. 

 
Există domenii ale dezvoltării democratice 

în care Republica Moldova ar putea să benefi-
cieze de experienţa Suediei? Sau, poate, aţi ob-
servat unele iniţiative promovate la noi şi care 
ar prezenta interes pentru Suedia?

Trebuie să fim foarte atenţi atunci cînd ofe-
rim sfaturi altor ţări. Totuşi, consider că unul din 
domeniile care ar fi utile pentru Republica Mol-
dova este experienţa Suediei privind egalitatea 
de gen şi faptul că participarea femeilor în viaţa 
politică, dar şi economică, au consolidat dez-
voltarea democratică şi economică a Suediei. 
Prin participarea echilibrată a femeilor şi bărba-
ţilor în viaţa politică, ne asigurăm că interesele 
tuturor sînt luate în considerare în procesul de 
elaborare a legilor şi politicilor. Acest lucru face 
societatea să devină mai puternică. 
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Mesaj de felIcItare 
din partea autorităţii eleCtorale permanente 
dIn românIa
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Mesaj de felIcItare 
dIn parTEa dnei lidia ermoshina, preşedintele 
Comisiei eleCtorale Centrale din republiCa belarus 
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Mesaj de felIcItare 
din partea Comisiei eleCtorale Centrale 
din Federaţia rusă
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Mesaj de felIcItare 
din partea seCretariatului asoCiaţiei oFiCiaCililor 
eleCtorali din europa (aCeeeo)
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În numele întregii echipe a Organizației Națiunilor Unite în 
Moldova, am o deosebită plăcere să adresez felicitări Comisiei 
Electorale Centrale a Republicii Moldova cu prilejul celebrării 
celor 15 ani de activitate permanentă.

Comisiile Electorale, precum CEC, reprezintă un element 
esențial într-o societate cu adevărat democratică, sprijinind 
realizarea drepturilor fundamentale ale omului în domeniul 
politic – dreptul cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Familia 
Națiunilor Unite în Moldova are plăcerea să sprijine CEC în 
eforturile sale de supraveghere a exercitării acestor drepturi 
de către cetățenii Republicii Moldova și să asigure desfășurarea 
unor procese electorale moderne și eficiente. 

În ultimii ani CEC a colaborat cu un șir de agenții ale ONU 
care activează în Moldova, inclusiv PNUD, OIM și UN Women. 

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
vom avea și în continuare o colaborare de succes. 

Nicola Harrington-Buhay, 
coordonator rezident,

PNUD Moldova 

Mesaj de felIcItare 
din partea programului naţiunilor unite
pentru dezvoltare în moldova
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Onorați oaspeți!  Am o mare plăcere să mă aflu în seara aceasta 
aici, onorînd invitația Comisiei Electorale Centrale din Moldova. Am 
avut șansa de a colabora cu CEC începînd din anul 2008, imediat după 
revenirea reprezentanței IFES în Moldova. Această colaborare m-a de-
terminat în 2010 să accept propunerea de a prelua postul de Director 
de țară pentru IFES în Moldova. Astfel, am avut ocazia de a cunoaște 
mai bine activitatea CEC.

Le spun adesea prietenilor mei cît de norocos sunt că am cel mai 
frumos post de lucru din lume. Știți de ce? În primul rînd, am ocazia să 
lucrez cu oameni care sunt interesați cu adevărat să se perfecționeze 
din punct de vedere profesional. Începînd cu ex-președintele CEC, 
Eugeniu Știrbu, și ex-vicepreședintele CEC, Renata Lapti, și conti-
nuînd cu ex-secretarul și actualul președinte CEC, Dr. Iurie Ciocan, 
CEC a avut fericirea de a fi condus de lideri vizionari, care au înțeles 
că CEC trebuie să-și îmbunătățească modul de lucru și să schimbe 
însăși organigrama instituției. Sub conducerea domnului președinte 
Știrbu și a vicepreședintelui Lapti, IFES a reușit să acorde asistență 
CEC în procesul de schimbare a metodei de instruire a celor 20.000 
funcționari electorali care administrează alegerile, dar și de schim-
bare a modului de informare a alegătorilor despre procedurile elec-
torale și despre importanța fiecărui vot. Cu asistența IFES și a altor 
parteneri internaționali, Dr. Ciocan a continuat această transformare 
a instituției prin elaborarea primului plan strategic al CEC, prin asu-
marea responsabilității pentru îmbunătățirea listelor electorale și prin 
reorganizarea și extinderea aparatului CEC în vederea realizării mai 
bune a obligațiilor de serviciu ale fiecărui funcționar CEC.

Astfel, este clar că liderii buni reprezintă cheia dezvoltării, însă IFES 
a avut, de asemenea, ocazia să lucreze cu unii dintre cei mai devotați 
funcționari electorali pe care i-am cunoscut vreodată. Afirm aceasta cu 
cea mai mare responsabilitate, dat fiind faptul că Moldova este cea de-a 
zecea țară în care activez ca reprezentant IFES și am lucrat cu comisiile 
electorale din toate cele 10 țări. Am fost mereu impresionat de devota-
mentul și munca asiduă depusă de mica echipă a aparatului CEC. Nu 
multă lume înțelege aceasta, dar CEC a avut pînă nu demult doar 28 
funcționari care într-o perioadă de 20 luni (în anii 2009, 2010 și 2011) 
au organizat și coordonat cinci scrutine naționale! Acesta a fost un efort 
extraordinar. Am fost martori la creșterea capacităților și a profesiona-
lismului lor, cînd au devenit mai deschiși spre a învăța metode de lucru 
noi și mai productive. Pentru organizația noastră, dar și pentru mine ca 
specialist în asistența electorală, aceasta este o mîndrie extraordinară.

Vreau să ridic acest pahar cu vin delicios de Moldova împreună cu 
un toast pentru conducerea și funcționarii CEC, dar și pentru miile de 
funcționari electorali din teritoriu, observatori, dar și alegători care, 
toți împreună, participă la implementarea proceselor democratice în 
Moldova și fac ca această activitate să fie atît de emoționantă și plină 
de rezultate frumoase. Vă doresc ca și următorii 15 ani să fie la fel de 
bogați în realizări!

Noroc!
Steven Gray, 

Director de țară, IFES Moldova 

Mesaj de felIcItare 
din partea reprezentanţei Fundaţiei internaţionale 
pentru sisteme eleCtorale în moldova (iFes/moldova)
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Mesaj de felIcItare 
din partea ambasadei Federaţiei ruse 
în republiCa moldova
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Mesaj de felIcItare 
din partea proCuraturii generale
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Mesaj de felIcItare 
din partea departamentului instituţiilor 
penitenCiare al ministerului Justiţiei



buletin  informativ  nr. 916

Mesaj de felIcItare 
din partea guvernatorului uta găgăuzia
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Preşedintelui 
CEC a Republicii Moldova

Iurie CIOCAN 

Stimate dl Iurie CIOCAN,

Vă adresez Dumneavoastră şi tuturor membrilor echi-
pei Comisiei Electorale Centrale sincere felicitări cu oca-
zia celei de-a 15 aniversări de activitate.

Rolul Comisiei Electorale Centrale este unul primor-
dial într-un stat democratic. Comisia Electorală Centrală 
în 15 ani de activitate a demonstrat profesionalism înalt, 
principialitate, corectitudine şi devotament cauzei, fiind 
un exemplu demn de urmat. 

Vă urez urări de sănătate, prosperitate, exigenţă şi vo-
inţă în exercitarea atribuţiilor, astfel încît să vă bucuraţi 
de stima celor care vă solicită implicarea.

Cu stimă, 

Primarul mun. Bălţi
Vasili PANCIUC 

Mesaj de felIcItare 
din partea primarului muniCipiului bălţi
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Stimaţi colaboratori 
ai Comisiei Electorale Centrale, 

Cu prilejul împliniriirii a 15 ani de activitate a Comisiei 
Electorale Centrale, vă adresez tuturor celor care activaţi 
în acest domeniu sincere şi cordiale felicitări. Această 
sărbătoare are o semnificaţie deosebită pentru fiecare  
cetăţean în parte, deoarece munca nobilă pe care o pre-
staţi reflectă voinţa liberă a cetăţenilor şi apărarea prin-
cipiilor democratice. 

A activa în domeniul electoral este o mare onoare, 
dar şi o mare responsabilitate, deoarece dumneavoastră 
transpuneţi în viaţă ideile de dreptate şi de supremaţie a 
Legii, contribuind astfel la apărarea drepturilor şi a liber-
tăţilor omului.

Profesionalismul, cunoştinţele temeinice, onestitatea, 
iscusinţa, atitudinea creativă şi potenţialul intelectual de 
care daţi dovadă stau la baza edificării unui stat demo-
cratic.

Vă dorim multă sănătate, să aveţi parte doar de  bucu-
rii şi împliniri, iar răsplata fiindu-vă recunoştinţa şi admi-
raţia oamenilor.

Cu respect, 

Iurie TOMA
Preşedintele raionului Ungheni

Mesaj de felIcItare 
din partea preşedintelui raionului ungheni
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Mesaj de felIcItare 
din partea Congresului naţional 
al industriaşilor şi antreprenorilor din moldova
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diplomă de onoare din partea ministerului Justiţiei



buletin  informativ  nr. 9 21

diplomă de merit din partea aCademiei de ştiinţe a moldovei
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seCvenţe de la întrevederea ConduCerii 
Comisiei eleCtorale Centrale Cu reprezentanţii 

autorităţilor eleCtorale Centrale din străinătate, 
sediul CeC, 21 noiembrie 2012

Întrevederea delegaţiilor din partea autorităţilor electorale străine cu conducerea CEC, 
Chișinău, 21 noiembrie 2012

De la stînga la dreapta: președintele CEC din Belarus, 
Lidia Ermoshina, membrul CEC Belarus, Svetlana Hinevici

De la stînga la dreapta: membrul CEC din RM, Svetlana 
Guţu, membrul CEC din Georgia, Levan Maisuradze, și 

reprezentantul CEC din Ucraina, Nicolai Dodnic

Delegaţi din partea Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 
(ACEEEO), CEC din Letonia și Armenia

De la stînga la dreapta: secretarul CEC, Andrei Volentir, 
președintele CEC, Iurie Ciocan, membrul CEC, Vasile Gafton, 

și vicepreședintele CEC, Ștefan Urîtu
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La masă: președintele CEC din Ucraina, Vladimir Shapoval, 
președintele CEC din Georgia, Zurab Karatishvili, și 

președintele CEC din Belarus, Lidia Ermoshina

De la stînga la dreapta: vicepreședintele CEC, 
Stefan Urîtu, și secretarul general al Autorităţii 

Electorale Permanente din România, 
Tiberiu Csaba Kovacs

Președintele CEC din Letonia, Arnis Cimdars, înmînează 
un cadou președintelui CEC din RM, Iurie Ciocan

De la stînga la dreapta: președintele CEC din Letonia, 
Arnis Cimdars, funcţionarul CEC din Letonia, 

Kristine Berzin, și reprezentantul ACEEEO, Stepan Ahiy

Președintele CEC din Belarus, Lidia Ermoshina, 
înmînează mesajul de felicitare președintelui CEC, 

Iurie Ciocan 

Președintele CEC din Ucraina, Vladimir Shapoval, 
înmînează mesajul de felicitare președintelui CEC, 

Iurie Ciocan
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seCvenţe de la Festivitatea ConsCaCrată
Celei de-a 15 aniversări a Comisiei eleCtorale Centrale, 

palatul republiCii, 21 noiembrie 2012

Directorul Fundaţiei 
Est-Europene, 

Sorin Mereacre, 
și președintele CEC, 

Iurie Ciocan

Membrul CEC, 
Ștefan Creangă, 

și președintele CEC, 
Iurie Ciocan

Directorul Asociaţiei „Promo-LEX”, Ion Manole, și 
președintele CEC, Iurie Ciocan
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Președintele CEC, 
Iurie Ciocan, și șeful Oficiului 

Consiliului Europei, 
Ulvi Akhundlu

Președinţii Republicii Moldova, 
Mircea Snegur (1990-1997) și Petru Lucinschi (1997-2001)

Fostul președinte CEC, 
Eugeniu Știrbu (2005-2011), și 
secretarul general al Autorităţii 

Electorale Permanente din 
România, Tiberiu Csaba Kovacs

Ex-vicepreședintele CEC, 
Renata Lapti, și șeful Oficiului 

Consiliului Europei, 
Ulvi Akhundlu

Prezentatoarea postului TV 
„Prime”, Mihaela Gherasim 

și blogger-ul Eugen Luchianiuc
Lîngă panoul despre activitatea CEC, 

expus în holul Palatului Republicii

În holul Palatului RepubliciiDr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC
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La o discuţie cu preşedintele CEC

Delegaţia Autorităţii Electorale Permanente din România, 
secretarul general Tiberiu Csaba Kovacs, și 

Gheorghe Onogea, Departamentul control al Finanţării 
Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale

Funcţionarul Consiliului raional Anenii Noi, 
Dmitrii Ciur, și funcţionarul Consiliului raional 

Criuleni, Tudor Bobeico

Ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, și 
președintele Comisiei securitate naţională, 

apărare și ordine publică în Parlamentul RM, 
Alexandru Stoianoglo Ambasadorul Ucrainei în RM, E.S. Serhii Pyrozhkov

Secretarul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, 
Nicolae Panfil, și directorul-adjunct al Fundaţiei Internaţionale 

pentru Sisteme Electorale IFES/Moldova, Pavel Cabacenco
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Consilierul principal al Programului pentru Democraţie și 
Alegeri, PNUD Moldova, Kate Sullivan

Președintele CEC, Iurie Ciocan, prezintă mesajul de salut

Directorul regional al Reprezentanţei Regionale USAID 
în Moldova, Kent Larson

Reprezentantul Asociaţiei Oficialilor Electorali 
din Europa, Stepan Ahiy
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Directorul de ţară al IFES/Moldova, Steven GrayPreședintele Republicii Moldova, 
Petru Lucinschi (1997-2001)

Președintele CEC, Eugeniu Știrbu, și vicepreședintele CEC, 
Renata Lapti (2005-2011)

De la stînga la dreapta: președintele CEC, Eugeniu Știrbu (2005-
2011), fostul membru CEC (1995, 1997-2003), Constantin Gurschi, 

și fostul funcţionar al aparatului CEC, Alexandru Cobzaru

La tribună: secretarul general al Autorităţii Electorale Permanente 
din România, Tiberiu Csaba Kovacs

Directorul de ţară 
al IFES/Moldova, Steven Gray, și 

ambasadorul Republicii Turcia 
în RM, E.S. Mehmet Selim Kartal 
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De la stînga la dreapta: președintele CEC 
din Ucraina, Vladimir Shapoval, 

și ambasadorul Ucrainei în RM, E.S. Serhii Pyrozhkov

Reprezentantul Asociaţiei Oficialilor Electorali 
din Europa, Stepan Ahiy, și reprezentantul CEC 

din Letonia, Kristine Berzin 

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, 
și vicepreședinte CEC, Renata Lapti (2005-2011)
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De la stînga la dreapta: directorul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral, Petru Culeac, directorul Asociaţiei “Promo-LEX“, Ion Manole, şi 
secretarul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, Nicolae Panfil

Președintele CEC din Letonia, Arnis Cimdars, și 
șeful aparatului CEC din RM, Mariana Musteaţă

Vicepreședintele Comisiei Naţionale de 
Integritate, Dumitru Prijmireanu, și 

președintele Partidului „Moldova Unită – 
Единая Молдова”, Vladimir Ţurcan

Echipa Programului pentru Democraţie și Alegeri, 
PNUD/Moldova și Reprezentanţei Regionale USAID în Moldova
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Secretarul CEC, Valentin Vizant (2003-2005),
și membrul CEC, Alexandru Simionov 

De la stînga la dreapta: președintele CEC 
din Ucraina, Vladimir Shapoval, și președintele CEC 

din Georgia, Zurab Kharatishvili 

De la stînga la dreapta: secretarul CEC, Valentin Vizant 
(2003-2005), șeful aparatului CEC, Mariana Musteaţă, 

președintele CEC din Letonia, Arnis Cimdars, 
reprezentantul Programului pentru Democraţie și Alegeri, 

PNUD/Moldova, Beatrice Revenco, și 
funcţionarul aparatului CEC, Corneliu Pasat

Şeful aparatului CEC, Mariana Musteaţă, 
şi reprezentantul Programului pentru Democraţie și Alegeri, 

PNUD/Moldova, Beatrice Revenco

De la stînga la dreapta: funcţionari CEC şi invitaţi – Ion Pirojuc, Alexandru Roșca, Natalia Pătrunjel, 
Eleonora Rusnac, Andrei Constantin, Silvia Sturza, Andrei Strogoteanu



buletin  informativ  nr. 932

Președintele fracţiunii parlamentare PLDM, 
Valeriu Streleţ, și președinţii RM, 

Mircea Snegur (1990-1997), și Petru Lucinschi (1997-2001)

Foşti şi actuali funcţionari CEC.
De la stînga la dreapta: Ludmila Eșanu, Elizaveta Oţel, 
Alexandru Cobzaru, Axenia Artemii, Angela Furtună

Secretarul CEC, Valentin Vizant (2003-2005), președintele 
Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, și 

deputatul în Parlamentul RM, Igor Vremea

De la stînga la dreapta: 
președintele CEC din Belarus, Lidia Ermoshina, 

reprezentantul CEC din Belarus, Svetlana Hinevici, 
reprezentantul CEC din Armenia, Sedanna Margaryan, 
și vicepreședintele CEC din Armenia, Laura Galstyan

Secretarul Consiliului municipal Chișinău, 
Valeriu Didenco, și şeful Direcţiei management 

alegeri, CEC, Angela Caraman

De la stînga la dreapta: directorul-adjunct al IFES/Moldova, 
Pavel Cabacenco, şi funcţionarii CEC Valentina Scobici, 

Corneliu Pasat
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Vicedirectorul Centrului pentru Combaterea Crimelor 
Economice și Corupţiei, Gheorghe Russu,

și membrul CEC, Ștefan Creangă

De la stînga la dreapta: secretarul CEC, 
Raisa Botezatu (1994), vicepreședinte CEC, 

Anastasia Pascari (1994 și 1996), membrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, Dina Rotarciuc, și secretarul CEC, 

Valeria Șterbeţ (1995 și 1996)

Reprezentantul Partidului Socialiștilor 
din Republica Moldova, Valentin Crîlov, și 

președintele CEC, Iurie Ciocan
Vicepreşedintele CEC, Nicolae Televco (1997-2003), și 

membrul CEC, Pavel Midrigan (2005-2011)

Participanţi la festivitate
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De la stînga la dreapta: foşti funcţionari ai CEC –
Axenia Artemii, Alexandru Cobzaru și Corina Borzin Ochestra de cameră, în holul Palatului Republicii

De la stînga la dreapta: foşti şi actuali funcţionari CEC – Rodica Sîrbu, Angela Furtună, Corina Borzin, Cristina Angheli, 
Maria Sarev, Ludmila Bîrsa şi reprezentantul CEC din Letonia, Kristine Berzin

De la stînga la dreapta: 
funcţionarii CEC – Iulia Rotari, Natalia Arvat, Cristina Oţel

De la stînga la dreapta: funcţionarii CEC – Cristina Voloșin, 
Galina Cebanachi, Dana Flocosu
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instantanee de la masa rotundă 
„Forme şi metode de instruire a FunCţionarilor eleCtorali”, 

sala de ConFerinţe a hotelului „regenCy”, 
22 noiembrie 2012

Comisia Electorală Centrală, în comun cu 
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electo-
rale (IFES), a organizat masa rotundă “Forme și 
metode de instruire a funcţionarilor electorali. 
Experienţa Republicii Moldova”, care a avut loc pe 
22 noiembrie 2012, la Chișinău. Acest eveniment a 
făcut parte din programul de acţiuni organizate cu 
ocazia celei de-a 15 aniversări de activitate perma-
nentă a Comisiei Electorale Centrale, marcată la 21 
noiembrie 2012. 

Acţiunea a reunit reprezentanţi ai autorităţilor 
electorale din 6 ţări (Republica Moldova, Româ-
nia, Republica Letonia, Armenia, Georgia, Repu-
blica Belarus, Ucraina), precum și ai organizaţiilor 
internaţionale, parteneri de dezvoltare ai Comisi-
ei – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvolta-
re (PNUD), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvol-
tare Internaţională (USAID/Moldova) și Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Internaţionale 
(IFES/Moldova).

Scopul acestei întruniri a vizat schimbul 
de experineţă în Moldova privind instruirea 
funcţionarilor electorali. În debutul reuniunii, 
președintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a făcut o pre-
zentare a procesului de instruire a membrilor or-
ganelor electorale, care, în opinia sa, reprezintă o 

condiţie de asigurare a desfășurării unor scrutine 
corecte. 

În cadrul mesei rotunde, cei prezenţi au avut 
ocazia să relateze experienţa în domeniu. Proce-
sul de instruire a funcţionarilor electorali compor-
tă un caracter individual, deoarece în fiecare ţară 
scrutinele se desfășoară într-un mod aparte, con-
form prevederilor legislaţiei naţionale. 

Membrii delegaţiilor străine au salutat rea-
lizările CEC din Republica Moldova în ceea ce 
privește procesul de instruire a funcţionarilor 
electorali, în deosebi, crearea Centrului de In-
struire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 
CEC, organizarea campaniilor de informare și 
educaţie civică în alegeri, elaborarea materiale-
lor didactice pentru funcţionarii electorali, evi-
denţiind manualele pentru membrii consiliilor 
electorale de circumscripţie și birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare. În același timp, par-
tenerii de dezvoltare IFES și PNUD au anunţat 
că vor acorda Centrului de Instruire Continuă 
în Domeniul Electoral pe lîngă CEC tot sprijinul 
necesar în desfășurarea activităţilor de instruire 
destinate membrilor birourilor și secţiilor electo-
rale, precum și altor persoane. 
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masa rotundă „Forme şi metode de instruire 
a FunCţionarilor eleCtorali”, Chişinău, 22 noiembrie 2012

Şeful adjunct al Direcţiei Secretariat, CEC Ucraina, Nicolai 
Dodnic, și vicepreședintele CEC din RM, Ștefan Urîtu 

Managerul de proiect al IFES/Moldova, Natalia Iuraș, 
și șeful adjunct, Direcţia comunicare, 

relaţii publice și mass-media, CEC Corneliu Pasat Expertul IFES, Renata Lapti, și membrul CEC, Svetlana Guţu 

Membrul CEC, Svetlana Guţu, membrul CEC, Vasile Gafton, 
și managerul de proiect al IFES/Moldova, Natalia Iuraș 
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masa rotundă „Forme şi metode de instruire 
a FunCţionarilor eleCtorali”, Chişinău, 22 noiembrie 2012

Şeful Direcţiei analiză și documentare, Cristina Angheli, 
șeful Direcţiei comunicare, relaţii publice și mass-media, 

Rodica Sîrbu, șeful Direcţiei financiar-economică, 
Elizaveta Oţel, și șeful Direcţiei management alegeri, 

Angela Caraman 

Reprezentantul CEC din Letonia, Kristine Berzin,  
şi delegaţia Autorităţii Electorale Permanente din România,  
secretarul general, Tiberiu Csaba Kovacs, și reprezentantul 
Departamentului control al Finanţării Partidelor Politice și a 

Campaniilor Electorale, Gheorghe Onogea  
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