Raport de totalizare privind desfăşurarea Zilei Internaţionale a Alegerilor – ediţia a VII-a”
Ziua Internaţională a Alegerilor a fost marcată de Comisia Electorală Centrală la 6 februarie 2014, pentru al
şaptelea an consecutiv. Cu această ocazie, în perioada 3-7 februarie curent, CEC a desfăşurat o serie de activităţi ce au
avut următoarele scopuri:
- consolidarea încrederii cetăţenilor în ireversibilitatea procesului democratic;
- reiterarea importanţei alegerilor ca prim criteriu al democraţiei;
- informarea populaţiei despre principalele realizări şi provocări legate de procesul electoral şi activitatea
organelor electorale;
- informarea persoanelor care votează pentru prima dată şi a tinerilor alegători despre valorile democratice;
- să atragă atenţia tinerilor asupra importanţei organizării şi desfăşurării unor alegeri democratice, a-i face pe
elevi să înţeleagă şi să conştientizeze care este rolul lor în realizarea acestui obiectiv şi să-i familiarizeze cu
principalele aspecte ale procesului electoral.
În materie de educaţie civică
Tinerii alegători, în special cei ce nu au participat anterior la votare, reprezintă unul din grupurile ţintă ale
Comisiei. Ţinînd cont că 2014 şi 2015 sînt ani electorali, în perioada 3-7 februarie Comisia Electorală Centrală a lansat
campania de informare „Primul vot” destinată tinerilor. Cu această ocazie, membrii CEC şi funcţionarii Aparatului
Comisiei au ţinut o lecţie publică pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din 26 de licee din ţară (vedeţi în anexă).
Aceste întruniri au avut loc cu suportul direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt.

Dr.Iurie Ciocan, preşedintele CEC în discuţii cu elevii liceului teoretic „Vasile Alecsandri” din mun. Bălţi

În vederea familiarizării elevilor cu principalele aspecte ale procesului electoral, drepturile lor electorale, în
cadrul prezentării au fost abordate următoarele subiecte:
 Ce înseamnă democraţie;
 Istoria apariţiei Zilei Internaţionale a Alegerilor;
 Tipologia scrutinelor şi principiile participării la alegeri;
 Sistemul organismelor electorale din Republica Moldova;
 Organizarea zilei alegerilor şi procedura de votare;
 Drepturile electorale ale cetăţenilor.
Totodată, dat fiind faptul că liceenii nu au experienţa şi deprinderile necesare pentru participarea la procesul
electoral, în cadrul seminarelor a fost atrasă atenţia tinerilor asupra importanţei organizării şi desfăşurării unor
alegeri democratice. Iar în vederea atingerii obiectivului sus-menţionat reprezentanţii CEC au adresat tinerilor o
serie de mesaje, printre care:

Corneliu Pasat, şef adjunct al DCRPMM în discuţii cu elevii









dr.Ştefan Urîtu, vicepreşedintele CEC la Dubăsari

Democraţia înseamnă participare;
”Viaţa reprezintă rezultatul alegerilor pe care le facem, deci alege cu înţelepciune” George Convey;
Votul trebuie privit ca o obligaţie morală şi datorie civică a alegătorilor;
Prin alegeri se asigură legitimitatea politică fără de care guvernările democratice nu pot fi eficiente;
Tinerii sînt promotori ai schimbărilor şi reformelor moderne;
Votul fiecărui cetăţean contează;
Tinerii alegători prin participarea activă la alegeri vor influenţa evoluţia democratică a societăţii.
O acţiune inedită a avut loc la liceul teoretic „Liviu Deleanu” din capitală. Elevii clasei a VII-a au făcut o
prezentare, sub formă de spectacol, despre istoricul apariţiei şi dezvoltării democraţiei în lume.

În vederea realizării unei informări cît mai eficiente şi atractive au fost utilizate diferite metode de comunicare:
discuţii interactive, prezentări Power Point (se anexează), spoturi video procedurale şi de motivare. La sfîrşitul
instruirii elevilor şi instituţiilor de învăţămînt le-au fost diseminate materiale informative: broşura „Cunoaşte dreptul
tău electoral”1, pliante şi buletine informative ale CEC.
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

„Rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor libere şi corecte
în Republica Moldova”
Chişinău, 2013
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„PRIMUL VOT”
Chişinău, 2014

Tot în cadrul campaniei „Primul Vot”, CEC a lansat un concurs de desene pentru elevii claselor a VII-XII-a din
instituţiile de învăţămînt din ţară.
Dacă activităţile realizate anul trecut, în cadrul ediţiei a VI-a au urmărit drept scop informarea studenţilor cu
aspectele legale şi practice ce ţin de organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale din Republica Moldova, în acest
an, grupul ţintă l-a constituit elevii din clasele a XI-XII-a din 6 raioane şi municipii din ţară, care, la rîndul lor, au fost
sensibilizaţi să participe la procesele electorale, în deosebi, la exercitarea primului vot.
Ediţia a VI-a, anul 2013
„ROLUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ÎN
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR
LIBERE ŞI CORECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
Facultatea de Drept şi Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi
Administrative din cadrul Universităţii de Stat din Moldova,
Universitatea Tehnice din Moldova,
Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de
Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Universităţii de Stat Agrare

Ediţia a VII-a, anul 2014
„PRIMUL VOT”

26 de licee din:
mun. Bălţi
or.Călăraşi
or. Ştefan Vodă şi satul Slobozia
raionul Dubăsari (s. Coşniţa, s. Doroţcaia, or. Grigoriopol)
UTA Găgăuzia, mun. Comrat
mun. Chişinău
or.Tiraspol
Circa 100 studenţi
Circa 1300 elevi
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http://cec.md/files/7724_brosura_cunoasteti_dreptul_tau_electoral.pdf

În plan mediatic şi al transparenţei activităţii
La 6 februarie, a fost organizată o conferinţă de presă dedicată Zilei Internaţionale a Alegerilor. În cadrul
evenimentului, preşedintele CEC a felicitat aparatul CEC, funcţionarii electorali, societatea civilă, mass-media şi alte
instituţii cu această ocazie şi a vorbit, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor mass-media, despre importanţa CEC în
desfăşurarea şi organizarea alegerilor, despre reuşite şi principalele obiective ce stau în faţa instituţiei în acest an
electoral. Conferinţa a fost transmisă on-line de către portalul privesc.eu, înregistrînd peste 14 mii de accesări.

În ziua de 6 februarie a fost elaborat şi transmis un comunicat de presă privind istoria, semnificaţia şi alte date ce
vizează Ziua Internaţională a Alegerilor2 . Semnificaţia Zilei Internaţionale a Alegerilor, secvenţe de la conferinţa de
presă organizată, alte aspecte aferente domeniului electoral au fost reflectate de către instituţiile mass-media din ţară.
Informaţiile sunt stocate în cadrul dosarului de presă ţinut de Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media. Pagina
web oficială3 a fost accesată, în această zi, de 496 ori.
De asemenea, ca şi cadrul ediţiei precedente, în această perioadă au avut loc şi o serie de emisiuni TV şi radio ce
au avut drept tematică domeniul electoral.
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http://www.cec.md/?pag=news&tip=comunicat&opa=view&id=843&l=
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=86&l=

Ediţia a VI-a, anul 2013
Poturi radio/tv
Postul de televiziune
„Moldova 1”, emisiunea
“Moldova în direct”, cu
genericul „Merită politicienii
votul tău?”;

Participanţi
cu participarea Dr. Iurie Ciocan,
preşedintele CEC, Doru Petruţi,
director executiv IMAS Moldova şi
Radu Buşilă, vicepreşedinte PPCD

Ediţia a VII-a, anul 2014
Poturi radio/tv
Radio Moldova, emisiunea de
dezbateri radiofonice “Spaţiul
public”, cu genericul “Asigurarea
transparenţei
în
procesul
electoral”4.

Radio Moldova, emisiunea Andrei Volentir, secretarul Comisiei Radio Europa Liberă
de dezbateri radiofonice Electorale Centrale
“Spaţiul public”
„Publika TV”,
„Arena publică”

emisiunea Preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan

Reţeaua regională „Aici
TV”, or. Orhei, o emisiune
subiectul finanţării partidelor
de dezbateri avînd ca temă
finanţarea partidelor politice
şi a campaniilor electorale

Postul de televiziune „Moldova
1”, emisiunea matinală „Buna
dimineaţa”

Dr. Ştefan Urîtu, vicepreşedintele „Publika
TV”,
emisiunea
CEC, şi dl Steven Gray, director de „Fabrika” a dezbătut subiectul
program IFES Moldova
„Referendumurile în Republica
Moldova”6.

Participanţi
Andrei Volentir, secretarul
Comisiei Electorale Centrale,
Nicolae
Panfil,
secretarul
Coaliţiei Civice pentru Alegeri
Libere şi Corecte, Corneliu
Ciurea, expert IDIS “Viitorul”
Interviu cu preşedintele Cec,
dr.Iurie Ciocan: „Legea este
clară, alegeri după 90 de zile de
la
expirarea
mandatului
legislativului”5.
Dr.
Ştefan
Urîtu,
vicepreşedintele Comisiei, a
vorbit despre semnificaţia
„Zilei
Internaţionale
a
Alegerilor”.
Dr.Iurie Ciocan, preşedintele
CEC, Pavel Midrigan, fost
membru CEC şi Teodor Cîrnaţ,
profesor universitar

Semnificaţia Zilei Internaţionale a Alegerilor, secvenţe de la briefing-ul de presă organizat, alte aspecte aferente
domeniului electoral au fost reflectate de către instituţiile mass-media din ţară. Informaţiile sunt stocate în cadrul
dosarului de presă ţinut de Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media. Pagina web oficială www.cec.md a fost
accesată, în această zi, de peste 450 de ori.
De asemenea, pe pagina web oficială a Comisiei, la rubrica Galeria foto, a fost creat albumul dedicat activităţilor
organizate cu această ocazie7.
Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media
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http://www.trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-5-februarie-2014/
http://www.europalibera.org/content/article/25253553.html
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http://www.publika.md/emisiuni/fabrika_411.html#editia2807671
7
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=86&l=
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