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OPTIMIZAREA PROCEDURILOR ELECTORALE 
ŞI A TIMPULUI AFECTAT ACESTORA 

CA MĂSURI DE MODERNIZARE A PROCESULUI ELECTORAL

Andrei Volentir, 
secretarul Comisiei Electorale Centrale

Orice proces reprezintă o succesiune de ope-
raţii, de stări sau fenomene prin care se efectuea-
ză o lucrare ori se desfăşoară o acţiune, precum şi 
desfăşurarea propriu-zisă în timp a evenimentului 
dat. Procesul electoral se înscrie în această defi-
niţie. Pentru a fi modern, procesul electoral trebuie 
să fie într-o continuă perfecţionare. Aceasta implică 
adaptarea operaţiunilor şi tehnicilor folosite la nevo-
ile de moment ale sistemului electoral. 

Sistemul electoral al Republicii Moldova este di-
namic şi se dezvoltă permanent. Codul electoral, 
de la adoptarea lui în 1997, a suferit un şir de modi-
ficări şi completări aduse acestuia printr-un număr 
total de 45 de legi. Majoritatea acestora au vizat 
elementele constitutive ale sistemului electoral, 
cum ar fi modul de atribuire a mandatelor de ales, 
mărimea pragului electoral, modul de constituire a 
organelor electorale, modul de desfăşurare a cam-
paniilor electorale, modul de reflectare a campani-
ilor electorale în mass-media etc. Majoritatea pro-
cedurilor electorale însă, în special cele legate de 
votare, au rămas practic intacte de-a lungul anilor. 

Rezultatul şi, mai ales calitatea oricărei lucrări, 
activităţi depinde în măsură decisivă de felul în care 
este organizat procesul, de eficienţa utilizării facto-
rului timp şi a resurselor umane, de randamentul 
celor din urmă. Astfel, pentru a avea un randament 

maxim al funcţionarului electoral implicat în proces, 
sarcina de lucru pusă pe seama acestuia urmează 
a fi corelată cu resursa temporală acordată. Toto-
dată, acestea trebuie racordate la remunerarea 
pentru prestaţie. Cu alte cuvinte, trebuie să existe 
o proporţie echilibrată între obligaţiunile de lucru, 
timpul angajat şi plata cuvenită.

În ţara noastră, programul de lucru al birourilor 
secţiilor de votare este, conform art.50 al Codului 
electoral, cuprins între 07:00 şi 21:00, putînd fi pre-
lungit, în condiţiile art.53 alin.(6), cu încă două ore 
în caz de aglomeraţie. În acelaşi timp, în conformi-
tate cu prevederile art.29 alin.(2), secţiile de votare 
cuprind cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători. 
Totodată, potrivit art.32 alin.(4), membrilor birourilor 
secţiilor de votare, nedegrevaţi de la locul de mun-
că permanent, li se cuvine o recompensă în mă-
rime de 15 % din salariul mediu pe economie din 
anul precedent. Este de menţionat că art.29 alin.
(10) prevede că numărul membrilor unui birou al 
secţiei de votare poate varia între 5 şi 11, în funcţie 
de numărul alegătorilor arondaţi la secţia de votare 
respectivă. Comisia Electorală Centrală stabileşte, 
conform art.32 alin.(4), numărul membrilor birouri-
lor care pot fi degrevaţi de la locul lor de muncă 
permanent pe perioada electorală. De regulă, se 
degrevează cîte un membru al biroului, ceilalţi fiind 
convocaţi la necesitate pe tot parcursul perioadei 
electorale, prestînd o muncă permanentă doar în 
ziua alegerilor, integral, şi în ziua precedentă, pre-
cum şi a doua zi după alegeri, parţial. 

După cum se poate observa, regimul de muncă 
al funcţionarilor electorali depăşeşte cu mult limita 
stabilită de Codul muncii. Or, numai în ziua votării, 
pe lîngă cele 14 ore (între 07:00 şi 21:00) cît este 
deschisă secţia de votare şi sînt deserviţi alegătorii, 
membrii biroului electoral mai efectuează un şir de 
acţiuni preparatorii începînd cu ora 06:00, iar după 
închiderea secţiei au loc procesul de numărare a 
voturilor şi cel de întocmire a actelor de totalizare a 
votării, aceste activităţi putînd să dureze pînă după 
miezul nopţii. Deci, observăm că persoanele date 
sînt antrenate într-o muncă ce durează efectiv pes-
te 18 ore neîntrerupt, la care se pot adăuga, aşa 
cum arătam supra, alte două ore de prelungire a 
programului în situaţii de aglomeraţie. 

În legătură cu acest aspect al problemei, trebuie 
remarcată o tendinţă ce se poate observa într-un şir 
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de ţări – micşorarea timpului rezervat votării. Aşa, 
de exemplu, în Suedia, Ucraina, Rusia, Armenia 
şi Belarus secţiile de votare sînt deschise între 
orele 08:00–20:00, Norvegia 09:00–21:00, Mace-
donia 07:00–19:00, Estonia 9:00–20:00, Georgia  
07:00–20:00, Bulgaria 07:00–19:00, Azerbaidjan – 
8:00–19:00. 

Deschiderea foarte matinală a secţiilor de vo-
tare, credem, este o reminiscenţă a sistemului 
moştenit din perioada sovietică. Atunci, programul 
de lucru al secţiilor de votare era adaptat la cel 
al fabricilor şi uzinelor din republică. Muncitorii lu-
crau, după caz,  în două sau trei ture (de zi şi/sau 
de noapte) şi era nevoie ca programul de lucru al 
secţiilor de votare să le cuprindă cît mai mult po-
sibil în aşa fel încît să ofere posibilitatea tuturor 
alegătorilor de a se prezenta la vot. Odată cu co-
lapsul din anii ’90 al industriei moldoveneşti, se im-
punea revizuirea programului de lucru al birourilor 
electorale şi adaptarea lui la noile realităţi social-
economice. Chiar şi în ţările mult mai industrializa-
te decît Moldova, aşa cum arătam mai sus, secţiile 
de votare activează cîte cel mult 12 ore, în com-
paraţie cu cele 14 ore cît se atestă în ţara noastră. 
Din aceste considerente credem că este necesară 
o intervenţie legislativă în vederea reducerii tim-
pului rezervat votării pînă la cel mult 12 ore, între 
09:00 şi 21:00. De altfel, reducerea numărului de 
ore lucrate de către funcţionarii electorali ar co-
respunde mai aproape nivelului modest de remu-
nerare achitată de stat pentru munca prestată şi 
ar putea servi drept o măsură de compensaţie a 
acesteia. Astfel, după cum spuneam mai sus, ma-
joritatea membrilor birourilor electorale primesc 
o recompensă unică egală cu 15 % din cuantu-
mul salariului mediu pe economie. La ziua de azi, 
această sumă se cifrează la 564,76 lei. Împărţită 
la numărul de ore lucrate, această plată înseamnă 
40,34 lei per oră în condiţiile unui program de 14 
ore şi 47,06 lei per oră în condiţiile unui regim de 
12 ore. Deci, reducînd programul de lucru cu două 
ore, nivelul satisfacţiei pecuniare creşte, convenţi-
onal, cu 16%. Pe de altă parte, creşte capacitatea 
de muncă şi, mai ales, eficienţa muncii prestate, 
invers proporţional numărului de ore lucrate. 

O altă măsură menită să sporească gradul de 
eficienţă a muncii prestate de către funcţionarii 
electorali este reducerea numărului de alegători 
arondaţi la o secţie de votare. În prezent, în ţara 
noastră, numărul de alegători cuprinşi de o secţie 
de votare poate atinge 3000 de persoane. Şi la 
acest capitol trebuie remarcată tendinţa ce se ob-

servă într-un şir de ţări – cea de reducere a numă-
rului maxim de alegători care pot fi arondaţi la o 
secţie de votare. Aşa, de exemplu, în Macedonia 
o secţie de votare poate cuprinde cel mult 1000 de 
alegători, în condiţiile unui număr de 5 membri ai 
biroului electoral. Cu alte cuvinte, în sarcina unui 
funcţionar electoral din această ţară revine deser-
virea unui număr de cel mult 200 de alegători. În 
Croaţia, numărul alegătorilor arondaţi la o secţie 
de votare nu poate depăşi 1500 de persoane, în 
timp ce numărul membrilor unei secţii de votare 
variază şi ar putea ajunge la 11. Sarcina de lucru 
a unui funcţionar electoral din ţara noastră consti-
tuie, în cel mai bun caz, 273 de alegători, dacă bi-
roul electoral este compus din 11 membri şi, în cel 
mai rău caz, – 600 de alegători, dacă acesta are 5 
membri. E adevărat că, în mod practic, nu există 
cazuri cînd un birou electoral constituit din 5 mem-
bri să aibă de deservit 3000 de alegători, această 
situaţie fiind doar ipotetică. Cu toate acestea, sar-
cina de 273 de alegători per 1 funcţionar electoral 
este reală şi, după cum se observă, este mai mare 
de 1,36 ori decît în Macedonia.

În sfîrşit, o a treia măsură ce ar putea să ridice 
eficienţa lucrului, în ansamblu, efectuat de birourile 
electorale este optimizarea procedurilor de votare. 
De exemplu, art.55 alin.(4) al Codului electoral in-
stituie procedura de vot cu urna de vot mobilă pusă 
la dispoziţia alegătorilor care, din motive de sănă-
tate ori alte motive întemeiate, nu se pot prezen-
ta în localul de votare în ziua alegerilor. Conform 
procedurii stabilite, alegătorii respectivi pot solicita 
biroului electoral al secţiei de votare la care aceş-
tia sînt arondaţi, în scris, să le pună la dispoziţie 
urna de vot mobilă. Cererile se depun începînd cu 
două săptămîni înaintea zilei alegerilor şi pînă la 
ora 18:00 a zilei care precede ziua alegerilor. Prin 
excepţie, se admit cereri inclusiv în ziua alegeri-
lor, pînă la ora 15:00, doar că acestea urmează a 
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fi însoţite de certificate medicale corespunzătoare 
din care să rezulte că alegătorul solicitant este într-
adevăr în dificultate de a se prezenta de sine stă-
tător  la sediul biroului electoral pentru a-şi exercita 
votul. În acest scop se întocmeşte o listă specială 
a alegătorilor care vor vota la locul aflării, pe baza 
cererilor depuse de aceştia, iar în dreptul numelui 
fiecăruia din lista electorală de bază se face men-
ţiunea corespunzătoare: ”Votat la locul aflării”. În 
categoria alegătorilor care vor vota la locul aflării 
intră, de asemenea, conform alin.(5) al aceluiaşi 
articol, persoanele deţinute pe baza unui mandat 
de arest pînă la pronunţarea sentinţei de condam-
nare, persoanele condamnate la închisoare a căror 
sentinţă nu este definitivă, persoanele care execu-
tă pedeapsa contravenţională sub formă de arest, 
precum şi persoanele condamnate la privaţiune de 
libertate prin sentinţă definitivă şi care îşi ispăşesc 
pedeapsa în instituţiile penitenciare. După ce lista 
alegătorilor care vor vota la locul aflării  este defini-
tivată, se întocmeşte un traseu de deplasare în aşa 
fel încît distanţele dintre locaţii să fie optime în ceea 
ce priveşte timpul alocat. Procedura mai prevede 
detaşarea, în ziua alegerilor, a cel puţin doi mem-
bri ai biroului electoral al secţiei de votare care se 
vor deplasa la locul şederii alegătorilor solicitanţi 
de urnă mobilă. Totodată, tuturor persoanelor au-
torizate să asiste la operaţiunile electorale (ob-
servatori, reprezentanţi ai concurenţilor electorali, 
reprezentanţi ai mijloacelor mass-media) trebuie 
să li se asigure posibilitatea să însoţească gru-
pul mobil, iar dacă numărul total al persoanelor 
care se vor deplasa la locul aflării alegătorilor va 
fi mare, întreaga procedură va fi anevoioasă. În 
funcţie de numărul alegătorilor vizitaţi, dar şi de 
numărul membrilor detaşaţi ai biroului electoral, 
procedura de vot cu urna mobilă poate consuma 
mult timp, ceea ce se repercutează direct asupra 
calităţii deservirii alegătorilor arondaţi la secţia de 
votare respectivă, care urmează a se prezenta la 
vot în localul secţiei de votare. Aşa, de exemplu, 
dacă biroul electoral este compus din 5 membri, 
dintre care 2 sînt antrenaţi la procedura de vot cu 
urna mobilă, ceilalţi 3 membri cu greu vor face faţă 

situaţiei dacă la un moment dat se prezintă la vot 
un grup mare de alegători.

Tocmai din aceste considerente în practica unor 
ţări se atestă optimizarea procedurilor electorale şi 
sistematizarea acestora în aşa fel încît randamen-
tul funcţionarilor electorali să atingă valori maxime. 
Aşa, de exemplu, în Macedonia procedura de vot 
cu urna mobilă pentru categoria specială de alegă-
tori a fost desprinsă de ziua alegerilor şi se aplică 
în ziua dinaintea zilei alegerilor. Cu alte cuvinte, în 
această ţară votarea are loc în două zile – sîmbă-
ta şi duminica. În ziua de sîmbătă, membrii biroului 
electoral, după ce recepţionează toate materialele 
electorale (buletine de vot, liste electorale, urne-
le, cabinele de vot etc.), întocmesc lista alegători-
lor care au solicitat urna mobilă, conform cererilor 
depuse de aceştia sau reprezentanţii lor legali, ori 
conform listelor deţinuţilor prezentate de conducă-
torii instituţiilor penitenciare. În această zi, pe lîngă 
activităţile de pregătire a secţiei de votare pentru 
următoarea zi – ziua alegerilor, biroul electoral de-
dică timp pentru deservirea alegătorilor inapţi să se 
prezinte în localul de votare, precum şi a persoa-
nelor deţinute, deplasîndu-se la locul şederii aces-
tora cu urna mobilă. Instituind ”votarea prealabilă”, 
autorităţile macedonene au obţinut optimizarea 
timpului afectat procedurilor electorale, precum şi a 
sarcinilor de muncă ce le revin funcţionarilor electo-
rali, iar, drept rezultat, randamentul acestora a spo-
rit. Totodată, procedura de votare prealabilă oferă 
observatorilor şi altor subiecţi interesaţi prilejul să 
monitorizeze în detaliu votarea la locul aflării, astfel 
disipîndu-se orice suspiciune de posibile manipulări 
ale membrilor biroului care se deplasează la locul 
aflării alegătorului. Or, în condiţiile votului cu urna 
mobilă în ziua votării, unul şi acelaşi observator 
este în imposibilitate fizică de a observa simultan 
procesul de votare în localul de votare şi la locul 
aflării alegătorului. 

Experienţa Macedoniei este utilă ţării noastre 
în vederea modernizării procesului electoral în an-
samblu. Toate măsurile de optimizare arătate mai 
sus s-ar potrivi bine sistemului electoral al Republi-
cii Moldova, fiind necesară promovarea unei iniţia-
tive legislative în acest sens, în vederea modificării 
Codului electoral.
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Într-un stat democratic se impune sarcina obli-
gatorie de a asigura organizarea şi desfăşurarea 
unor alegeri libere prin sufragiu universal, egal, di-
rect, secret şi liber exprimat. Comisia Electorală 
Centrală, ca organ electoral ierarhic superior, are 
principala atribuţie de a crea condiţii optime pentru 
ca cetăţenii Republicii Moldova să-şi poată exer-
cita nestingherit dreptul constituţional de a alege 
şi de a fi aleşi, indiferent de locul aflării acestora. 

În anul 2009, în cadrul desfăşurării alegerilor 
parlamentare anticipate din 29 iulie s-a constatat o 
prezenţă masivă a votanţilor la unele secţii de vo-
tare din afara ţării. Cadrul legal în vigoare la acel 
moment stabilea posibilitatea deschiderii secţiilor 
de votare peste hotarele ţării doar pe lîngă misi-
unile diplomatice şi oficiile consulare, punînd în 
sarcina acestora crearea condiţiilor pentru ca ce-
tăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale1. 

În acest context, amintim despre două cazuri în 
care secţiile de votare constituite pe lîngă misiuni-
le diplomatice şi oficiile consulare nu s-au încadrat 
în termenul legal rezervat votării din cauza fluxului 
mare de alegători spre sfîrşitul zilei alegerilor.

1 Art.  2 alin. (3) din Codul electoral al Republicii Moldova

NOUA ABORDARE A ÎNREGISTRĂRII PREALABILE A CETĂŢENILOR 
REPUBLICII MOLDOVA CU DREPT DE VOT, AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE

Olesea Jumiga,
șef adjunct, Direcția juridică

În plus, potrivit art. 29 alin. (2) din Codul elec-
toral, la o secţie de votare pot fi arondaţi cel mult 
3000 de alegători, ceea ce a făcut imposibilă exer-
citarea dreptului de vot pentru mulţi alegători aflaţi 
atunci în Italia şi Marea Britanie. În ziua alegerilor, 
preşedinţii de atunci ai birourilor electorale ale sec-
ţiilor de votare nr. 310 de pe lîngă Consulatul gene-
ral al Republicii Moldova la Bologna (Italia), unde 
s-au prezentat 3652 de alegători, şi nr. 313 de pe 
lîngă Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit 
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la această secţie 
venind cca 100 de alegători spre sfîrşitul orarului de 
votare, s-au adresat către Comisia Electorală Cen-
trală în vederea extinderii orarului de votare2. Drept 
răspuns, Comisia a luat act de solicitările respec-
tive şi, prin hotărîrile nr. 2878 şi 2879 din 29 iulie 
2009, a extins cu o oră timpul rezervat votării pentru 
aceste secţii de votare, cu titlu de excepţie, deoa-
rece la acel moment o acoperire legală nu exista. 

Cu scopul de a asigura realizarea dreptului de 
vot tuturor cetăţenilor Republicii Moldova şi pentru 
a evita repetarea unor situaţii ca acelea descrise 
mai sus, prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru 
modificarea şi completarea Codului electoral, a fost 
introdusă posibilitatea legală de a deschide secţii 
de votare peste hotarele Republicii Moldova şi în 
alte localităţi, în afara misiunilor diplomatice şi ofi-
ciilor consulare, cu acordul autorităţilor competente 
ale ţării respective. Organizarea acestor secţii de 
votare a fost pusă în sarcina Comisiei Electorale 
Centrale, la propunerea Guvernului, în colaborare 
cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţeni-
lor aflaţi în străinătate. 

În condiţiile aplicării noului art. 291, introdus prin 
Legea nr. 119/2010 şi intitulat ”Particularităţile con-
stituirii şi funcţionării secţiilor de votare din străină-
tate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare 
din străinătate”, în cadrul referendumului republi-
can constituţional din 5 septembrie 2010, Comisia 
Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 3368 din 
23 iulie 20103 prin care, la propunerea Guvernului 
Republicii Moldova, a stabilit organizarea secţiilor 

2 Raportul asupra activităţii desfăşurate de Comisia 
Electorală Centrală în anul 2009, pag. 7
3 Hotărîrea CEC nr. 3368 din 23.07.2010 http://www.cec.
md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=3590&start=&l= 
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de votare în străinătate în 27 de ţări, în număr de 75 
secţii, printre care şi în afara misiunilor diplomatice 
şi oficiilor consulare.

Înregistrarea prealabilă a cetăţenilor cu drept 
de vot aflaţi peste hotarele ţării şi-a luat startul 
odată cu operarea modificărilor la legislaţia elec-
torală prin legea amintită. Astfel, conformîndu-se 
prevederilor alin. (3) al art. 291 din Codul electo-
ral, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 
3354 din 20 iulie 2010, a aprobat Regulamentul 
privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Repu-
blicii Moldova aflaţi în străinătate. 

Înregistrarea prealabilă, fiind o procedură nouă 
la acel moment, a constituit o adevărată provocare 
pentru electorat. Numărul celor înregistraţi prealabil 
a fost relativ mic – 660 de cetăţeni pentru referen-
dumul republican constituţional din 5 septembrie 
2010 şi 1526 de alegători pentru alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Acest 
lucru se explică prin aceea că modificările au fost 
operate cu puţin timp înaintea celor două scrutine 
naţionale, dar şi de faptul că alegătorii aveau posi-
bilitatea să se înregistreze prealabil doar începînd 
cu 40 de zile înainte de ziua votării, înregistrarea 
încheindu-se cu 15 zile pînă la scrutin.

Avînd atribuţia de a studia modalitatea organi-
zării şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a per-
fecţiona legislaţia şi procedurile electorale, Comisia 
Electorală Centrală şi-a revizuit Regulamentul pri-
vind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi în străinătate şi l-a aprobat într-o nouă 
redacţie prin hotărîrea nr. 2547 din 21 mai 20144.

Regulamentul în redacţie nouă vine să lărgeas-
că posibilităţile alegătorilor care nu se pot deplasa 
în ziua alegerilor la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare unde se deschid secţii de votare.

4 ht tp: / /www.cec.md/f i les/ legi /3302_regulament_
inregistrarea_prealabila.pdf 

Documentul constituie un instrument ce va 
permite: 

1. Selectarea ţărilor şi localităţilor în scopul 
identificării oportunităţii deschiderii secţiilor de vo-
tare suplimentare. 

Luînd în considerare situaţia din 2009 creată la 
secţia de votare nr. 310 pe lîngă Consulatul gene-
ral al Republicii Moldova la Bologna (Italia), unde 
în ziua votării, după cum am arătat mai sus, s-au 
prezentat 3652 de alegători5, mai mult decît permi-
te legislaţia electorală,  Comisia va identifica con-
centraţiile majore ale cetăţenilor Republicii Moldova 
aflaţi în străinătate în vederea organizării secţiilor 
de votare suplimentare mai aproape de aceştia.

2. O mai bună organizare a listelor electorale. 
Din momentul înregistrării prealabile, alegătorul 

este radiat din lista electorală de bază de la locul de 
domiciliu ori reşedinţă din Republica Moldova şi in-
clus în lista electorală de bază de la locul aflării în 
străinătate, în cazul deschiderii secţiei de votare. Ra-
dierea alegătorilor va fi efectuată de către autorităţile 
publice locale din Republica Moldova, în baza infor-
maţiei prezentate de Comisia Electorală Centrală, 
radierea fiind temporară, valabilă doar pentru scru-
tinul pentru care a fost făcută înregistrarea. Această 
procedură e benefică prin faptul că va reduce numă-
rul listelor electorale suplimentare, ba mai mult, va 
permite aducerea unei mai mari clarităţi şi corectitu-
dini în listele electorale, prin excluderea dublărilor. 

3. Stabilirea numărului estimativ al buletinelor 
de vot ce vor fi distribuite secţiilor de votare din 
străinătate. Comisia în acest fel va asigura tipărirea 
unui număr cît mai precis de buletine de vot pentru 
cetăţenii aflaţi peste hotarele ţării, în acelaşi timp 
va fi posibilă efectuarea unui control inclusiv asupra 
resurselor financiare.  

5 Electorala 29 iulie 2009, pag. 443-444  http://www.cec.md/
files/5913_electorala_29_iulie_2009.pdf 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 12 9

4. Înregistrarea unui număr mai mare de ale-
gători. 

O altă îmbunătăţire este şi prelungirea perioa-
dei de înregistrare prealabilă, care începe cu 6 luni 
înainte de expirarea mandatului Parlamentului pre-
cedent (în cazul alegerilor anticipate – 60 de zile 
înaintea scrutinului) şi se încheie cu cel tîrziu 
40 de zile înainte de ziua alegerilor. Iar cu cel mult 
25 de zile înainte de ziua alegerilor, cetăţenii cu 
drept de vot pot să-şi anuleze înregistrarea prea-
labilă cu restabilirea în lista de bază de la domiciliu 
sau reşedinţă din Republica Moldova.

În baza informaţiei primite de la Ministerul Afa-
cerilor Externe şi Integrării Europene privind alegă-
torii luaţi la evidenţă consulară şi diplomatică, a celei 
recepţionate de la Biroul pentru Relaţii cu Diaspora 
şi datelor despre alegătorii care s-au înregistrat pre-
alabil prin intermediul aplicaţiei „Înregistrarea preala-
bilă”, Comisia Electorală Centrală prezintă Guver-
nului o informaţie integrată cu numărul estimativ 
de alegători pe ţări, regiuni şi localităţi. Guvernul, la 
rîndul său, inspirîndu-se din aceste trei izvoare, pro-
pune organizarea secţiilor de votare suplimentare 
în străinătate. În conformitate cu această propune-
re, Comisia adoptă o hotărîre prin care se constituie 
secţii de votare în afara Republicii Moldova.  

Astfel, scopul de bază al înregistrării prealabile 
este aducerea secţiilor de votare cît mai aproape 
de alegător. Însăşi înregistrarea prealabilă nu ga-
rantează alegătorului că secţia de votare va fi des-
chisă în localitatea solicitată, dar va crea premise 
pentru Guvern de a avea o imagine clară a nece-
sităţilor. Trebuie de menţionat că lipsa înregistrării 
prealabile nu poate priva cetăţeanul de dreptul său 
constituţional de a alege.     

Propunerile de înfiinţare a secţiilor de votare în 
afara ţării se vor face în baza concentrării teritoria-
le a alegătorilor aflaţi peste hotare, asigurînd aron-
darea unui alegător la o anumită secţie de votare 
constituită (de regulă cea mai apropiată geografic).

În afară de aceasta, ţinînd cont de experienţa ce 
ţine de înregistrarea prealabilă din cadrul scrutine-
lor, cînd această procedură s-a aplicat, şi avînd în 
vedere noile tendinţe de dezvoltare a tehnologiilor 
informaţionale, Comisia a ajustat şi aplicaţia web 
”Înregistrarea prealabilă”.

Aplicaţia funcţionează în modul următor: ce-
tăţeanul Republicii Moldova aflat în afara ţării ac-
cesează pagina web a Comisiei www.alegator.md, 
selectează rubrica „Înregistrarea prealabilă” şi 
completează formularul de înregistrare on-line 
afişat (formularul se deosebeşte de cel utilizat 
în 2010).  

Formularul conţine următoarele rubrici:
a) Locul aflării peste hotare. Alegătorul selec-

tează ţara, introduce denumirile regiunii şi localităţii 
unde se va afla în ziua scrutinului; 

b) Identitatea. Alegătorul introduce numele, 
prenumele, anul naşterii şi IDNP-ul său; 

c) Domiciliul în Republica Moldova. Alegătorul 
selectează raionul/municipiul, localitatea (oraşul/
satul/comuna) din Republica Moldova, introduce 
denumirea străzii şi numărul blocului/ apartamen-
tului unde îşi are domiciliul ori reşedinţa valabilă, 
conform înscrierilor din buletinul său de identitate 
ori fişa de însoţire a acestuia. În cazul în care ale-
gătorul nu are domiciliu în Republica Moldova, va 
selecta misiunea diplomatică unde este luat la evi-
denţa consulară; 

d) Datele de contact. Alegătorul va introduce 
adresa lui de e-mail la care va primi confirmarea 
înregistrării prealabile. 

După ce este completat, formularul generea-
ză automat informaţia în declaraţie, iar alegătorul 
urmează doar să apese pe butonul „Depun decla-
raţia”, în acest fel îşi confirmă voinţa de a participa 
la următoarele alegeri din Republica Moldova. 

Este important de menţionat că varianta ajus-
tată a aplicaţiei oferă alegătorilor, prin intermediul 
adresei de e-mail indicate, posibilitatea de a fi in-
formaţi despre: acceptarea înregistrării, include-
rea în listele electorale, arondarea la secţia de vo-
tare, numărul şi sediul acesteia, de asemenea vor 
putea beneficia de materiale informative referitoare 
la alegeri.

Din momentul completării formularului şi depu-
nerii declaraţiei, alegătorul îşi asumă răspunderea 
că datele pe care le-a înscris sînt corecte şi veridi-
ce şi aprobă radierea temporară din lista electorală 
de bază de la locul său de domiciliu/reşedinţă din 
Republica Moldova, cu includerea în lista electorală 
de bază a secţiei de votare din străinătate, în cazul 
constituirii acesteia. 

Un ultim aspect privind noua abordare a înregis-
trării prealabile şi nu mai puţin important constă în 
multitudinea informaţiei cu caracter personal con-
ţinute şi procesate de aplicaţia web ”Înregistrarea 
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prealabilă”, aplicaţia fiind protejată de un sistem de 
securitate atît tehnico-organizaţional, cît şi norma-
tiv, bazat pe standarde internaţionale, precum şi pe 
legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal.

Sperăm că, prin noua abordare a înregistrării 
prealabile, tot mai mulţi  cetăţeni de-ai noştri, aflaţi 
în străinătate, îşi vor exercita drepturile electorale, 
fiindu-le oferită posibilitatea de a decide viitorul ce-
lor rămaşi acasă. 
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STRATEGIA DE COMUNICARE 
A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Natalia Pătrunjel,
consultant superior, Direcţia comunicare, 

relaţii publice și mass-media

Comunicarea eficientă este cheia succesului 
unei instituţii moderne. În interiorul instituţiei, ea 
întăreşte încrederea personalului, îl conectează la 
activităţile desfăşurate, alimentează procesul de 
dezvoltare al instituţiei, facilitează transformările 
necesare progresului şi contribuie la schimbarea 
comportamentului angajaţilor. În exterior, imagi-
nea instituţiei, descoperirea noilor oportunităţi de 
activităţi şi relaţia cu societatea depind în cea mai 
mare măsură de cît de bine este conceput şi con-
dus acest proces continuu al comunicării. Stabili-
rea direcţiei strategice de comunicare este primul 
pas înspre orice. Este punctul zero a tot ceea ce 
urmează a se face în comunicare, promovare sau 
dezvoltare de proiect.1

O strategie de comunicare este globală şi vizea-
ză întregul subansamblu al modalităţilor de comuni-
care de care dispune instituţia, în toate direcţiile. Ea 
urmează a fi realizată în cadrul departamentului de 
comunicare, dar necesită colaborarea şi celorlalte 
departamente. Aşadar, este necesar un document 
care ar viza ansamblul organizaţiei, ce reflectă 

1 http://www.dragosalexa.ro/creatie/definitia-mai-simpla-a-
directiei-strategice-de-comunicare/ 

“Dacă ar trebui să numesc un singur 
instrument universal al conducerii, 

acesta ar fi comunicarea”
    John W. Gardner

filozofia organizaţiei în ceea ce priveşte domeniul 
comunicării, al imaginii organizaţiei, al relaţiilor 
acesteia cu alte instituţii.2

Strategia de comunicare a Comisiei Electorale 
Centrale a fost adoptată prin hotărîrea nr. 2588 din 
17 iunie 2014, această strategie fiind un document 
nou, elaborat în premieră de CEC. Necesitatea 
acestui document este determinată de importanţa 
stabilirii căilor de asigurare a comunicării eficiente 
cu publicul, a mecanismelor şi instrumentelor de 
comunicare între CEC şi părţile interesate. Elabo-
rarea Strategiei s-a realizat cu suportul Programului 
pentru Democraţie, PNUD, Direcţia comunicare, re-
laţii publice şi mass-media fiind asistată de un ex-
pert în comunicare. 

Strategia de comunicare a CEC defineşte obiec-
tivele strategice în comunicare, acţiunile specifice, 
mesajele-cheie, comunicarea în situaţii de criză, 
grupurile-ţintă.

În conformitate cu precizările din introducere, 
strategia oferă o îndrumare generală cu privire la 
modalitatea de comunicare a CEC cu cetăţenii, 
mass-media şi actorii-cheie, inclusiv partidele politi-
ce, Parlamentul şi societatea civilă. 

Strategia de comunicare a Comisiei Electorale 
Centrale (CEC) pe anii 2014-2018 a fost elabora-
tă în baza Planului strategic al instituţiei pentru anii 
2012-2015, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1028 din 
9 decembrie 2011, şi susţine implementarea direc-
ţiilor strategice ale CEC, relevînd obiectivele speci-
fice ale activităţii de comunicare. 

Planul strategic al CEC îşi propune ca obiec-
tiv strategic îmbunătăţirea comunicării şi sporirea 
transparenţei în  activitatea instituţiei, una dintre  
direcţiile strategice formulate în plan fiind intitulată 
„Alegători conştienţi şi informaţi”. Conform Strate-
giei aprobate, activităţile de comunicare externă şi 
internă susţin cele 10 obiective instituţionale strate-
gice ale CEC, în special obiectivul 7– îmbunătăţirea 
imaginii CEC şi sporirea transparenţei în activita-

2 Dan Popescu, Comunicarea managerială. Strategii şi 
tehnici de negociere, Bucureşti, 2003, pag. 11
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tea organelor electorale; obiectivul 8 – colaborarea 
pro-activă cu subiecţii implicaţi în procesul electo-
ral; obiectivul 9 – elaborarea, implementarea şi/sau 
îmbunătăţirea instrumentelor de comunicare dintre 
organele electorale şi cetăţeni şi obiectivul 10 – mă-
rirea fluxului de informaţii privind sistemul şi proce-
durile electorale. 

În calitate de autoritate electorală de nivel naţi-
onal, activitatea CEC este axată, în mod firesc, pe  
procesul electoral, conturîndu-se două etape diferi-
te – perioada electorală şi perioada dintre alegeri. 
Este foarte important modul în care este organiza-
tă, finanţată şi realizată în cadrul instituţiei activita-
tea de comunicare. Scopul  acestei strategii este  
definirea priorităţilor şi activităţilor de comunicare 
ale CEC în perioada dintre alegeri. 

Un capitol aparte din Strategie este dedicat mi-
siunii şi viziunii CEC în domeniul comunicării. Stra-
tegia recunoaşte că una dintre cele mai importante 
activităţi dintr-o instituţie este comunicarea. CEC 
acordă atît comunicării interne, cît şi celei externe, 
importanţă egală, conştientizînd armonizarea aces-
tora ca fiind o premisă a atingerii obiectivelor comu-
nicării. Aceasta conduce la eficientizarea activităţii 
instituţiei şi la percepţia pozitivă a acesteia în cadrul 
grupurilor-ţintă. Apariţia unor disfuncţionalităţi la ori-
care dintre nivelurile de comunicare poate prejudi-
cia substanţial nu numai activitatea instituţiei, ci şi 
imaginea care se formează în exterior asupra aces-
teia. Comisia manifestă o preocupare constantă 
pentru menţinerea şi perfecţionarea mecanismelor 
de comunicare, de îmbunătăţire a diseminării infor-
maţiei şi de asigurare a acesteia în timp util.

În Strategie se menţionează că pe parcursul ul-
timilor ani, CEC a  înregistrat un progres conside-
rabil în ceea ce priveşte transparenţa, comunicarea 
externă, educaţia electorală şi activităţile în dome-

niul relaţiilor 
in ternaţ io-
nale. Orga-
nizaţia, ca 
un tot întreg, 
şi-a creat şi 
a menţinut 
cu succes o 
bună repu-
taţie în so-
cietate, fiind 
percepută de către cetăţeni şi reprezentanţii mass-
media drept o instituţie deschisă, profesionistă, de 
încredere, accesibilă, precum şi o sursă transpa-
rentă de informaţii. Noile iniţiative şi activităţi de 
comunicare externă, lansate şi realizate de CEC, 
au sporit informaţiile oferite publicului, au promovat 
activitatea organelor electorale inferioare şi au îm-
bunătăţit imaginea instituţiei. 

Cu toate acestea, unele sondaje, comentarii, 
rapoarte şi publicaţii (de exemplu Barometrul Opi-
niei Publice, rapoartele interne ale CEC) relevă 
faptul că mai există spaţiu pentru perfecţionare, 
iar domeniul respectiv necesită atenţie sporită , o 
abordare sistematică şi pro-activă, cu repartiza-
rea eficientă a sarcinilor şi coordonarea acestora. 
Eficienţa organelor electorale depinde enorm de 
modul în care cetăţenii, partidele politice, societa-
tea civilă, mass-media, partenerii internaţionali şi 
întreaga societate percep CEC. 

De asemenea, Strategia delimitează cele două 
componente principale, comunicarea internă şi cea 
externă, ce contribuie decisiv la eficienţa şi transpa-
renţa instituţională, asigurînd Comisiei vizibilitate şi 
credibilitate. Comunicarea internă susţine activita-
tea de control/audit, iar comunicarea externă oferă 
acces la informaţii părţilor externe interesate, com-
plementar mesajelor-cheie. Astfel, Strategia descrie 
modalitatea de comunicare a CEC, atît internă, cît 
şi externă, aşa cum se desfăşoară în prezent şi ofe-
ră noi instrumente de îmbunătăţire a comunicării.

Aspecte ale comunicării externe
Comunicarea externă a Comisiei Electorale 

Centrale se înfăptuieşte prin intermediul Direcţiei 
comunicare, relaţii publice şi mass-media, care este 
responsabilă de îndeplinirea atribuţiilor în domeniul 
relaţiilor publice şi asigurarea comunicării eficiente 
cu publicul. Pe lîngă realizarea activităţilor cotidi-
ene ce ţin de relaţiile cu presa şi facilitarea inter-
acţiunii reprezentanţilor mass-media cu persoanele 
cu funcţii de răspundere din cadrul CEC, direcţia 
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organizează activităţi de educaţie electorală atît în 
perioada electorală, cît şi în perioada dintre alegeri. 
Totodată, aceasta este responsabilă de stabilirea şi 
menţinerea  relaţiilor externe ale CEC cu alte auto-
rităţi şi organizaţii internaţionale de profil. Este de 
menţionat că în gestiunea Direcţiei comunicare, re-
laţii publice şi mass-media se află Centrul media, 
care asigură accesul mass-mediei la informaţiile de 
interes public şi acordă asistenţă tehnico-logistică 
jurnaliştilor, precum şi Biroul de informare şi docu-
mentare pentru cetăţeni pe lîngă CEC, care asigură 
informarea cetăţenilor asupra chestiunilor de inte-
res public.

De asemenea, CEC gestionează trei pagini web 
oficiale, pentru a spori transparenţa în activitatea sa 
şi a oferi acces la informaţia publică. Prima pagina 
web oficială a CEC este www.cec.md,care oferă vi-
zitatorilor informaţii despre instituţie. De asemenea, 
pe această pagină sînt plasate hotărîrile adoptate, 
planurile şi rapoartele CEC, cele mai recente nou-
tăţi şi evenimente, comunicatele de presă, interviu-
rile/declaraţiile, galeria foto, procesele-verbale ale 
şedinţelor, baza legală, materialele specifice alege-
rilor, anunţuri privind consultările publice,precum şi 
acordurile de cooperare. Site-ul este disponibil în 
limbile română şi rusă, iar pe viitor se planifică tra-
ducerea paginii web şi în limba engleză. Cel de-al 
doilea site a fost lansat în 2009 cu adresa www.
voteaza.md, conţinutul acestuia este mai interac-
tiv şi este direcţionat în mod specific alegătorilor şi 
programelor de educaţie electorală. Site-ul face re-
ferire la cadrul legal privind organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor, lista secţiilor de votare constituite 
şi adresa acestora, informaţii privind organele elec-
torale şi procedura de votare, întrebări frecvente cu 
răspunsuri la ele, precum şi materiale de educaţie 
electorală. Site-ul este disponibil în limbile română 
şi rusă. În anul 2013, CEC a lansat cel de-al treilea 
site web www.alegator.md, care oferă cetăţenilor 
posibilitatea de a-şi verifica numele în lista elec-
torală, iar celor de peste hotare de a se înregistra 
prealabil on-line. 

Este de menţionat că CEC a creat şi gestio-
nează conturi pe reţelele de socializare, cum ar fi: 
Facebook şi YouTube, actualizîndu-le constant cu 
link-uri la noutăţile şi evenimentele care au avut loc, 
comunicate de presă, fotografii de la diverse eveni-
mente, precum şi spoturi video.

În ceea ce priveşte  componenta comunicare in-
ternaţională, aceasta contribuie decisiv la constru-
irea imaginii instituţiei pe plan internaţional, dar şi 
la efectuarea de schimburi de cunoştinţe şi expe-

rienţă cu autorităţile electorale omoloage. În calita-
te de membru al Asociaţiei Oficialilor Electorali din 
Europa (ACEEEO), în vederea armonizării cu cea 
mai bună practică internaţională, CEC urmăreşte 
respectarea principiilor politicilor de comunicare 
potrivit cărora sînt făcute disponibile informaţii uti-
le referitoare la activitatea Comisiei. În acest sens, 
una dintre funcţiile Direcţiei comunicare, relaţii pu-
blice şi mass-media este stabilirea, dezvoltarea şi 
menţinerea relaţiilor externe cu instituţii omoloage, 
parteneri de dezvoltare şi organizaţii guvernamen-
tale internaţionale.

Aspecte ale comunicării interne
Publicul intern este la fel de important ca şi cel 

extern: angajaţii unei instituţii sînt cei mai buni am-
basadori ai acesteia. Din ce în ce mai multe dovezi 
indică faptul că o comunicare internă pozitivă con-
tribuie la creşterea satisfacţiei angajaţilor la locul de 
muncă, a moralului acestora, a productivităţii, an-
gajamentului, încrederii şi învăţării; îmbunătăţeşte 
climatul comunicaţional şi relaţiile cu publicul. În 

această direcţie, cu asistenţa donatorilor, au fost or-
ganizate cursuri de dezvoltare a abilităţilor de comu-
nicare şi a celor de management. Cursul de instruire 
„Abilităţile managerului eficient”, care a început în 
decembrie 2013, ţine de definirea clară a  obligaţi-
ilor şi responsabilităţilor managementului superior. 
Aşadar, un climat pozitiv de comunicare şi o comuni-
care eficientă cu angajaţii consolidează identificarea 
angajaţilor cu organizaţiile lor, ceea ce contribuie la 
performanţă şi succes susţinut. Totuşi studiile privind 
eficacitatea fluxurilor de comunicare, efectuate de 
Compania Opinion Research Corporation, dezvăluie 
adesea nemulţumirile angajaţilor cu privire la comu-
nicările de sus în jos sau de jos în sus.

Comunicarea şi schimbul constant de informa-
ţie corectă între CEC şi organele electorale ierarhic 
inferioare (consiliile electorale de circumscripţie şi 
birourile electorale ale secţiilor de votare) la fel sînt 
aspecte importante ale comunicării interne care, la 
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moment, înregistrează anumite deficienţe şi proble-
me. Conform Codului electoral, organele electorale 
ierarhic inferioare sînt constituite înainte de alegeri, 
iar acest lucru denotă o comunicare deficientă în 
raport cu funcţionarii electorali.

Strategia stabileşte şi principiile pe care CEC 
îşi bazează strategia de comunicare. Acestea sînt 
conforme atît principiilor internaţionale, rezultate 
din apartenenţa instituţiei la organismele internaţi-
onale, celor rezultate din prevederile legale naţio-
nale în vigoare, precum şi din tendinţele Comisiei 
de a continua eforturile de modernizare a activităţii 
şi imaginii instituţiei, pe plan intern şi extern. Aceste 
principii sînt:
	Onestitate şi transparenţă
	Durabilitate şi accesibilitate
	Caracter amplu
	Responsabilitate

Strategia de comunicare a CEC indică grupuri-
le-ţintă, prin intermediul cărora se urmăreşte stabi-
lirea unei legături cu societatea, la diferite niveluri. 

Conform prevederilor Codului electoral, CEC 
este direct responsabil de gestionarea relaţiilor cu 
actorii săi cheie pe parcursul alegerilor şi între eve-
nimentele electorale, pentru a asigura participarea 
lor deplină în procesul electoral. Publicul comunică-
rii interne se împarte în următoarele grupuri-ţintă:

- conducerea CEC;
- membrii CEC;
- funcţionarii din cadrul Aparatului CEC;
- funcţionarii electorali din cadrul organelor 

electorale inferioare.
Pentru implementarea acţiunilor legate de po-

liticile promovate, CEC conlucrează cu importante 
instituţii şi organizaţii care pot, în funcţie de activită-
ţile lor, contribui la atingerea cu succes a scopurilor 
propuse de Comisie. Astfel, publicul comunicării ex-
terne se împarte în următoarele grupuri-ţintă:

- partidele politice;
- societatea civilă;
- autorităţile publice locale;
- autorităţile publice centrale;
- mass-media naţională şi regională;
- alegătorii;
- instituţiile de învăţămînt;
- partenerii de dezvoltare.

De asemenea, Strategia evidenţiază şi alte gru-
puri-ţintă importante, unul dintre acestea fiind cetă-
ţenii Republicii Moldova care au dreptul de a alege 
şi a fi aleşi. Din perspectiva eficientizării comunică-
rii cu alegătorii, aceştia pot fi divizaţi în:  

−	 alegătorii care se află pe teritoriul Republicii 
Moldova;

−	 alegătorii cu domiciliu peste hotare, care s-au 
înregistrat la ambasadele sau la misiunile 
consulare ale Republicii Moldova;

−	 alegătorii care domiciliază peste hotare, dar 
care se regăsesc în listele electorale din Re-
publica Moldova;

−	 alegătorii cu dizabilităţi.
Un alt grup-ţintă însemnat sînt mijloacele de in-

formare în masă. Mass-media dispune de mijloa-
cele şi instrumentele necesare pentru difuzarea in-
formaţiei publice a CEC în rîndul alegătorilor, avînd 
misiunea de a promova procesul electoral şi impor-
tanţa participării la vot. Mass-media este divizată în 
cîteva grupuri, aceasta determinînd cele mai bune 
modalităţi pentru stabilirea relaţiilor de colaborare 
cu succes: 

−	 mass-media naţională;
−	 mass-media regională;
−	 mass-media internaţională.

Strategia de comunicare adoptată stabileşte 
scopul comunicării eficiente a Comisiei Electora-
le Centrale care este de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor şi politicii electorale promovate, de a 
crea o imagine favorabilă instituţiei, de a informa 
cetăţenii cu privire la procesul electoral şi a îmbu-
nătăţi comunicarea dintre organele electorale şi 
părţile implicate în procesul electoral. În vederea 
realizării acestui scop se impune formularea obiec-
tivelor strategice generale. Prin obiective strategice 
generale se înţeleg acele obiective ce au în vede-
re orizonturi îndelungate, de regulă 3-5 ani şi care 
se referă la ansamblul activităţilor instituţiei sau la 
componente majore ale acesteia.

Conform documentului, obiectivele strategice 
generale în domeniul comunicării sunt:
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a) informarea corectă şi continuă a părţilor inte-
resate cu privire la activitatea organelor electorale;

b) îmbunătăţirea comunicării intra- şi inter-insti-
tuţionale a Comisiei Electorale Centrale în vederea 
perfecţionării activităţii instituţiei;  instituirea unui di-
alog social eficient, prin intermediul căruia societa-
tea civilă, mass-media, partidele politice, partenerii 
de dezvoltare vor obţine accesul la informaţia de 
interes public, iar Comisia, la rîndul său, va putea 
cunoaşte mai îndeaproape opinia societăţii în diver-
se probleme;  

c) amplificarea percepţiei pozitive asupra ima-
ginii şi credibilităţii Comisiei Electorale Centrale. 

Din aceste obiective strategice generale în do-
meniul comunicării, derivă următoarele obiective 
strategice specifice:

1) îmbunătăţirea comunicării cu mass-media 
prin asigurarea diseminării informaţiilor;

2) mărirea fluxului de informaţii privind sistemul 
şi procedurile electorale prin intermediul edu-
caţiei electorale;

3) creşterea transparenţei activităţii desfăşura-
te şi accentuarea percepţiei publice pozitive 
asupra Comisiei Electorale Centrale;

4) promovarea imaginii instituţiei şi informarea 
grupurilor-ţintă prin intermediul noilor mijloa-
ce de comunicare socială şi tehnologiilor in-
formaţionale;

5) îmbunătăţirea comunicării cu organizaţiile 
internaţionale de profil şi cu autorităţile elec-

torale omoloage pentru a asigura armoniza-
rea activităţii desfăşurate în conformitate cu 
cerinţele standardelor profesionale internaţi-
onale în domeniul electoral;

6) elaborarea şi implementarea strategiei şi 
politicilor de comunicare adecvate care să 
îmbunătăţească relaţia CEC cu părţile-cheie 
interesate de activitatea sa;

7) modernizarea culturii organizaţionale, îmbu-
nătăţirea comunicării cu personalul propriu şi 
consolidarea relaţiilor de cooperare cu orga-
nele electorale ierarhic inferioare şi alţi ac-
tori-cheie.

Prin urmare, obiectivele constituie prima com-
ponentă operaţională a strategiei care se formulea-
ză, pornind de la misiune prin prisma rezultatelor 
analizei instituţiei şi mediului, în interacţiunea lor. 
Realizarea obiectivelor specifice sunt urmate de 
un şir de acţiuni specifice, acestea regăsindu-se în 
planul anual de acţiuni al CEC, precum şi în cele 
viitoare. Aşadar, informaţia este o resursă vitală, 
aceasta fiind necesară pentru a asigura îndeplini-
rea scopurilor şi obiectivelor CEC. Comunicarea 
constituie o funcţie strategică, gestionarea şi comu-
nicarea informaţiilor fiind asigurate printr-o strategie 
în domeniu şi politici aferente. 

În concluzie putem spune că stabilirea unei 
strategii coerente şi eficiente de comunicare con-
stituie o condiţie de bază în cadrul managementului 
strategic al instituţiei.
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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A REPUBLICII MOLDOVA – 
PRIMA INSTITUŢIE PUBLICĂ CARE A REALIZAT UN AUDIT DE GEN

Rodica Sîrbu,
șef, Direcția comunicare,

relații publice și mass-media

Femeia, deşi  totdeauna adulată în postura de 
mamă şi soţie, a fost, de-a lungul  istoriei, mereu 
discriminată faţă de bărbaţi. Dacă în trecutul nu 
prea îndepărtat era privită doar ca o fiinţă care asi-
gură perpetuarea speciei umane, neavînd drepturi 
ci doar obligaţii, astăzi lucrurile s-au mai schimbat 
întrucîtva, însă problema asigurării şanselor egale 
pentru femei şi bărbaţi nu a dispărut cu totul, ba 
chiar îmbracă forme moderne.

La fel se întîmplă şi în cazul participării politice 
a femeii în procesul electoral. În anul 2013, Co-
misia Electorală Centrală, cu suportul Programului 
PNUD Pentru Democraţie, implementat de către 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi fi-
nanţat de Guvernul Suediei, a realizat un audit de 
gen în domeniul electoral, scopul acestuia fiind de 
a da răspuns la următoarele întrebări: cît de rele-
vantă este dimensiunea de gen în procesul elec-
toral?, care sunt cele mai importante provocări în 
domeniul electoral privite sub perspectiva egalităţii 
de gen?, cum activitatea CEC ar putea contribui 
mai eficient la sporirea nivelului egalităţii de gen în 
procesul electoral? 

Statutul femeii în Republica Moldova 
Conform raportului de dezvoltare umană, reali-

zat anual de către Agenţia Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, valoarea indicelui de dezvoltare uma-
nă (IDU) a Republicii Moldova în 2012 constituia 
0.660, poziţionînd  ţara  pe locul 113 în categoria 
statelor cu o dezvoltare umană medie, dintr-un nu-
măr de 187 de ţări şi teritorii ale lumii. Adiţional ra-
portul de dezvoltare umană calculează (începînd 
cu 2010) indicele inegalităţii de gen (GII), care mă-
soară disparităţile în următoarele domenii:  forţa de 
muncă, sănătate, cunoştinţe şi abilitare, cu efect 
nefast asupra femeilor. În anul 2012, acesta avea 
o valoare de 0.303, situînd Moldova pe locul 49 din 
cele 148 de ţări incluse în studiu1. 

Un alt indicator care reflectă statutul femeii în 
Republica Moldova în context global este Gender 
Gap Index, realizat anual de către Forul Economic 
Mondial (World Eonomic Forum) care atribuie un 
scor de la 0 (care semnifică inegalitate) la 1 (care 
semnifică egalitate în baza datelor colectate pe 
4 domenii: politică, sănătate, economie şi educa-
ţie). În anul 2012, Moldova2 a obţinut un punctaj de 
0,710, clasîndu-se pe locul 45 din 135 de state in-
cluse în studiu. 

Atunci cînd ne referim la statutul femeii în 
Republica Moldova, trebuie să menţionăm urmă-
toarele provocări ce ţin de egalitatea de gen, şi 
anume: reprezentarea scăzută a femeilor la toate 
nivelurile decizionale; salariul mediu al femeilor 
constituie 76,1% din salariul mediu al bărbaţilor, 
iar, sub aspect teritorial, diferenţele salariale va-
riază de la 0% la 44%, precum şi faptul că cele 
mai prost plătite sectoare ale economiei sunt do-
minate de femei; participarea femeilor pe piaţa 
forţei de muncă este extrem de mică (37,1% în 
Moldova, comparativ cu media EU de 62,4% în 
anul 2012); femeile trăiesc în medie cu 8,1 ani 
mai mult decît bărbaţii; femeile constituie majori-
tatea victimelor violenţei domestice. 

Un ultim aspect pe care am dori să-l menţionăm 
vizavi de statutul femeii în Republica Moldova este 
atitudinea patriarhală, în special stereotipurile lega-
te de participarea femeilor în procesul decizional. 

1 http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf  
2 Profilul Republicii Moldova în Raport http://www3.weforum.
org/docs/GGGR12/45_Moldova_GGGR12.pdf 
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Un studiu din 20123 a stabilit că raportul numeric 
între cei care au optat pentru ca femeile să ia de-
ciziile în spaţiul public (5,2%) şi cei care au optat 
pentru ca bărbaţii să ia deciziile (24,8%) este pu-
ternic distorsionat în direcţia „masculină”, numărul 
celor dintîi fiind de 5-6 ori mai mic. Procentul celor 
care au spus că genul nu contează este de 69,7%. 

Femeia în viaţa politică 
În cadrul analizei, cele mai relevante provocări 

din perspectiva egalităţii de gen în procesul electo-
ral au fost identificate următoarele: 

−	 reprezentarea relativ mică a femeilor în rîn-
dul candidaţilor pentru toate funcţiile elective 
la nivel local şi naţional;

−	 femeile candidate au acces mai redus la 
resurse financiare în timpul campaniei 
electorale;

−	 mass-media tinde să reflecte mai mult can-
didaţii bărbaţi decît candidaţii femei în timpul 
campaniei electorale. 

Deşi unul relativ, indicatorul cel mai frecvent utili-
zat pentru reflectarea nivelului de reprezentare a fe-
meilor, precum şi de participare a acestora în proce-
sul decizional, este procentul de prezenţă a femeilor 
în organele elective decizionale. Este un fapt evident 
că în Republica Moldova femeile continuă a fi sub-
reprezentate în structurile decizionale naţionale şi lo-
cale. În Recomandarea Rec(2003)34 a  Comitetului 

3 Vezi studiul cu privire la participarea femeilor şi bărbaţilor în 
procesul decizional realizat de către Centrul Parteneriat pentru 
Dezvoltare în 2012 http://www.progen.md/files/5195_1604_
raport_participarea_femeilor_sibarbatilor.pdf
4 Documentul integral poate fi accesat aici https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)3&Language=lanEnglish 

Mandatul în Parlament Numărul femeilor în Parlament  Procentul de reprezentare, % 

1990 - 1993 12 din 380 3,8

1994 - 1998 5 din 101 4,9

1998 - 2001 9 din 101 8,9

2001 - 2005 16 din 101 15,8

2005 - 2009 21  din 101 20,9

2009’07-2010 26 din 101 25,7

2010 - 2014 19 din 101 18,8

Nivelul de reprezentare a femeilor în Parlamentul Republicii Moldova, 1990-2010

de Miniştri din cadrul Consiliului Europei către statele 
membre privind participarea egală a femeilor şi băr-
baţilor în procesul  decizional politic şi public se men-
ţionează că participarea echilibrată a femeilor şi băr-
baţilor înseamnă că reprezentarea atît a femeilor, cît 
şi a bărbaţilor în orice organ decizional în viaţa politi-
că sau publică nu trebuie să scadă mai jos de 40%.

În baza acestui indicator putem observa că în Re-
publica Moldova există încă deficienţe semnificative 
în ceea ce priveşte participarea şi reprezentarea po-
litică a femeii.  Fără a ne referi la cauzele reprezen-
tării disproporţionate, vom menţiona că mai multe 
instituţii europene, dar şi cele naţionale sînt îngrijo-
rate de reprezentarea neproporţională a femeilor în 
Parlamentul Republicii Moldova. Constituind circa 
52% din numărul total de locuitori, femeile deţin sub 
20% de locuri în Parlamentul Republicii Moldova. 
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Situaţie similară atestăm şi în cazul reprezentării femeilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 

Anul 2003 2007 2011

Numărul femeilor alese în funcţia 
de primar 

138 163 166

Procentul femeilor alese în 
funcţia de primar

15,37% 18,15% 18,51%

Procentul femeilor alese în 
consiliile locale  

- 26,5% 28,6%

Procentul femeilor alese în 
consiliile raionale şi municipale  

- 13,2% 17,4%

Reprezentarea femeilor în cadrul administraţiei publice locale
din Republica Moldova (2003-2011)

Organismul de management electoral 
În Republica Moldova, organul de manage-

ment electoral central permanent care suprave-
ghează gestiunea alegerilor în ţară este Comisia 
Electorală Centrală, compusă din 9 membri, din-
tre care 8 sunt desemnaţi de Parlament şi unul 
de Preşedintele ţării. Comisia Electorală Centrală 
este formată din 8 bărbaţi şi doar o singură funcţie 
este reprezentată de o femeie. 

Aparatul ce asistă Comisia include şase direc-
ţii şi trei servicii. Componenţa Aparatului Comisiei 
per total este una relativ echilibrată din perspectiva 
dimensiunii de gen, fiind compusă din 13 bărbaţi şi 
19 femei. De menţionat că doar o singură poziţie de 
şef de direcţie este ocupată de bărbat. Pe vertica-
lă însă, dacă analizăm întreaga Comisie, avem o 
situaţie tipică. Fiind prezentată structura CEC sub 

formă piramidală, vîrful piramidei este unul „mascu-
linizat”, baza deopotrivă „feminizată”. 

La nivelul circumscripţiilor electorale, Codul 
electoral pune constituirea componenţei consiliilor 
electorale pe seama: consiliilor locale de nivelul I 
şi II, judecătoriilor de circumscripţie, partidelor şi 
organizaţiilor social-politice reprezentate în Parla-
ment. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul 
consiliului electoral sunt aleşi de către membrii 
consiliilor prin vot secret. Drept urmare, compo-
nenţa consiliilor este pusă pe responsabilitatea 
actorilor sus-menţionaţi, iar plasarea ierarhică –  
pe seama membrilor consiliilor. Datele colectate 
despre componenţa consiliilor de circumscripţie 
denotă un oarecare echilibru de reprezentare cu 
o pondere a femeilor ce a variat între 47.2%, în 
2007, şi 40.6%, în 2010.

59,4% 54,8% 52,8% 53,40%

40,6% 45,2% 47,2% 46,60%
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20%

40%

60%

80%
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2010 2009 2007 2011

Bărbaţi Femei

Componenţa de gen a consiliilor electorale de circumscripţie 
de nivelul II pe verticală (2010)
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mului instituţional la nivel naţional şi local. Unul din-
tre aceste proiecte legislative prevedea modificarea 
Codului electoral prin introducerea unei cote obliga-
torii de minim 30% pentru reprezentanţii celor două 
categorii de sex în listele de candidaţi pentru fiecare 
tip de alegeri. Ulterior, Comisia Electorală Centrală 
a propus un set de modificări la Codul electoral5, 
în special prevederi care reglementează finanţarea 
campaniei electorale, inclusiv finanţarea partidelor 
politice din bugetul de stat. Una dintre propunerile 
CEC viza alocarea a 10 % din fonduri pentru parti-
dele politice care au promovat femei pe liste de can-
didaţi, proporţional cu numărul mandatelor obţinute.  

Concluzii şi recomandări:
Auditul de gen realizat de către CEC Moldova 

a concluzionat că, pentru a realiza progrese rele-
vante în vederea participării echilibrate a femeilor şi 
bărbaţilor în procesul electoral, urmează ca: 

−	 iniţiativele legislative care vizează reprezen-
tarea femeilor şi a bărbaţilor trebuie dezbătu-
te şi adoptate înainte de următoarele alegeri 
parlamentare;

−	 cadrul electoral să fie îmbunătăţit prin 
abordarea modului de desemnare a candi-
daţilor – prin instituirea unei cotei minime 
de reprezentare;

−	 partidele politice să promoveze femeile în 
calitate de candidate şi oficiali aleşi, inclusiv 
prin plasarea femeilor pe poziţii eligibile în 
listele electorale;

−	 partidele politice trebuie să introducă în plat-
formele electorale teme care să releve în 
mod prioritar femeile;

−	 programele de educaţie electorală trebuie 
să promoveze mai activ egalitatea de gen 
ca problemă importantă în cadrul proceselor 
electorale, fiind o trăsătură fundamentală a 
cetăţeniei democratice participative;

−	 mass-media şi partidele politice vor asigura 
vizibilitate egală femeilor şi bărbaţilor can-
didaţi în cadrul susţinerii campaniilor şi me-
sajelor lor politice, inclusiv prin promovarea 
participării candidatelor la dezbaterile cu ale-
gatorii şi cu contra-candidaţii, şi asigurarea 
accesului egal în mass-media;

−	 partidele politice, autorităţile publice locale 
vor promova paritatea de gen în componenţa 
organelor electorale inferioare, desemnînd 
atît femei, cît şi bărbaţi pentru a fi membri ai 
consiliilor electorale de circumscripţie, birou-
rilor electorale, reprezentanţi cu drept de vot 
consultativ şi observatori electorali.

5 http://cec.md/files/6263_proiecte_de_lege_privind_
modificarea_si_completarea_unor_actele_legislative_
finantarea_partidelor_politice_si_a_campaniilor_electorale.pdf  

Analiza reprezentării femeilor şi bărbaţilor în struc-
turile de management electoral, precum şi a distribu-
ţiei rolurilor dintre aceştia arată că bărbaţii sunt mai 
prezenţi în organele ierarhic superioare, iar femeile 
sunt mai prezente în organele ierarhic inferioare.  

Auditul de gen a analizat şi platformele electo-
rale ale candidaţilor electorali, atît în alegerile locale, 
cît şi în cele parlamentare. În acest fel, s-a stabilit 
că acestea sunt elaborare cu precădere din per-
spectiva bărbaţilor fără a face prioritare aspecte re-
levante şi pentru femei. De exemplu, s-a constatat 
tendinţa generală de a trata femeile mai degrabă 
în strînsă legătură cu rolul lor în familie, şi în mod 
special, vizînd rolul de mamă al femeilor, în platfor-
mele electorale predomină specificaţiile legate de 
sănătatea mamelor şi a copiilor, indemnizaţii pentru 
naştere şi pentru creşterea copilului, facilităţi legate 
de naştere, educaţie etc. În ceea ce priveşte piaţa 
muncii şi politicile economice, principiile egalităţii 
de gen nu sunt (re)cunoscute ca atare. 

Drept concluzie, cu o variaţie de la 0 la 3.5 
puncte, dintr-un total de 10, partidele politice din 
Republica Moldova sunt departe de a fi prietenoase 
faţă de respectarea principiilor egalităţii de gen şi a 
considerării în egală măsură a nevoilor şi interese-
lor femeilor şi bărbaţilor în oferta lor electorală.

Cadrul juridic privind asigurarea egalităţii de gen
În Republica Moldova, legislaţia electorală este 

neutră din perspectiva egalităţii de gen. Cadrul le-
gal nu prevede, la moment, anumite facilităţi sau 
bariere adiţionale pentru femei sau bărbaţi în pro-
cesul electoral. Începînd cu anul 2010, au fost ela-
borate şi propuse spre examinare un şir de amen-
damente ale cadrului legislativ prin includerea unor 
noi definiţii şi a măsurilor afirmative pentru a asigu-
ra o reprezentare mai înaltă a femeilor în funcţiile 
decizionale, inclusiv prin asigurarea unei  cote de 
participare a ambelor sexe în ocuparea de funcţii pu-
blice la nivel central şi local; încurajarea femeilor de 
a participa în viaţa politică; îmbunătăţirea mecanis-
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ALEGERI EUROPARLAMENTARE: NOŢIUNI GENERALE. 
EXPERIENŢA ROMÂNIEI ŞI A REPUBLICII LETONE 

ÎN ALEGEREA MEMBRILOR PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

Anastasia Stajila,
specialist principal, Direcția comunicare,

relații publice și mass-media

Din cinci în cinci ani, alegătorii Uniunii Europene 
sunt chemaţi la vot pentru a-şi alege reprezentanţii 
în Parlamentul European, instituţie care reprezintă 
interesele a aproape 500 de milioane de locuitori şi 
defineşte politicile europene. 

Alegerile europarlamentare din luna mai 2014 
s-au desfăşurat în toate cele 28 de state membre ale 
UE, în perioada 22-25 mai. Acestea, de regulă, sunt 
organizate în conformitate cu tradiţiile şi legislaţiile 
naţionale, există însă anumite norme comune ale 
UE care prevăd că alegerile trebuie să se desfăşoa-
re prin vot universal direct, în mod liber şi confidenţi-
al. Atît în România, cît şi în Republica Letonă, euro-
deputaţii se aleg pe bază de scrutin de listă, potrivit 
principiului reprezentării proporţionale, sau pe bază 
de candidaturi independente. Pragul electoral este 
de 5% din voturile valabil exprimate. 

La scrutinul din anul 2014, pentru Parlamentul 
European au fost aleşi 751 de deputaţi. Locurile sunt 
repartizate între diferite state, în temeiul tratatelor 
UE, pe baza principiului proporţionalităţii degresive.1 

1 Ghidul alegătorului, Biroul de Informare al Parlamentului 
European în România şi Autoritatea Electorală Permanentă 
a României

Acest lucru înseamnă că statele cu o populaţie mai 
numeroasă au mai multe locuri decît statele mici, dar 
statelor mai mici le revin mai multe locuri decît ar 
rezulta dintr-un calcul strict proporţional. 

Scrutinul europarlamentar din 2014 este primul 
desfăşurat după intrarea în vigoare a Tratatului  de 
la Lisabona, în 2009, care a conferit o serie de noi 
competenţe Parlamentului European şi care aduce 
o noutate majoră: pentru prima dată în istoria Uniu-
nii Europene, rezultatul alegerilor va determina cine 
va conduce Comisia Europeană, organul executiv 
al UE. Statele membre vor trebui să ţină cont de 
rezultatul alegerilor europene înainte de a desemna 
candidatul pentru funcţia de Preşedinte al Comisiei 
Europene. Odată nominalizat, candidatul la aceas-
tă funcţie va trebui aprobat de noul Parlament: în 
conformitate cu tratatul, Parlamentul alege preşe-
dintele Comisiei.2

Data referitoare la alegerile europene
anterioare
Alegerile europene prin vot universal direct au 

fost semnate la 20 septembrie 1976, la Bruxelles. 
După ratificarea acestora de către toate state-
le membre ale Uniunii Europene, primele alegeri 
directe pentru Parlamentul European au avut loc 
pe 7 şi 10 iunie 1979, fiind aleşi 410 deputaţi. De 
atunci au mai fost organizate alte şase scrutine, 
în perioada 14-17 iunie 1984, 15-18 iunie 1989, 
9-12 iunie 1994, 10-13 iunie1999, 10-13 iunie 
2004, 4-7 iunie 2009. 

E de menţionat faptul că din anul 1958 şi pînă 
în 1974, deputaţii în Parlamentul European au 
fost desemnaţi de parlamentele naţionale ale sta-
telor membre, toţi aleşii având mandat dublu. Se 
organizează întotdeauna alegeri în statele mem-
bre care au aderat recent la UE, pentru a le per-
mite acestora să îşi aleagă proprii reprezentanţi 
în Parlamentul European, inclusiv la jumătatea 
mandatului.

Republica Letonă a organizat pentru prima 
dată alegeri europarlamentare la 12 iunie 2004. Pe 
listele de candidaţi au fost înregistraţi concurenţi din 

2 h t t p : / / w w w. r o a e p . r o / p r e z e n t a r e / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 1 4 / 0 5 / 0 1 _ B R O S U R A - G H I D U L 
ALEGATORULUI_COMPLETA_03_01.pdf 
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Alegătorul selectează un singur buletin de vot, 
ce corespunde concurentului preferat şi aplică cu 
pixul semnul „+” în interiorul rombului din dreptul 
candidatului pe care îl preferă; radiază candidatul 
pe care nu îl susţine sau nu aplică niciun semn. 

Pentru scrutinul din mai 2014, votarea prealabilă 
a avut loc câteva ore pe zi, conform următorului pro-
gram: 21 mai – 17.00-20.00; 22 mai – 09.00-12.00; 
23 mai – 10.00-16.00. Astfel, în aceste zile şi-au 
exprimat dreptul de vot circa 100 755 de alegători.

În Republica Letonă, persoanele aflate pes-
te hotarele ţării pot vota prin corespondenţă (sau 
poştă). Responsabil de organizarea acestor alegeri 
este o comisie electorală specială, constituită în 
cadrul Departamentului consular, din cadrul Minis-
terului Afacerilor Externe. Cererile pentru votarea 
prin corespondenţă pot fi depuse cu 34 de zile pînă 
în ziua alegerilor, iar în ziua următoare materialele 
electorale se remit către alegători.  

Primele alegeri europarlamentare desfăşurate 
la termen în România au avut loc la 7 iunie 2009. 
Totuşi 7 iunie nu a fost o premieră electorală ab-
solută în domeniu, reprezentanţii din România în 
Parlamentul European fiind aleşi pentru prima oară 
în toamna lui 2007, la 25 noiembrie. În competiţia 
pentru cele 35 de locuri în Parlamentul European 
s-au înscris 13 formaţiuni politice şi un singur can-
didat independent. Din totalul celor 18.254.597 de 
alegători s-au prezentat la urne 5.370.171 de cetă-
ţeni, rata participării constituind 29,47%.

În alegerile europarlamentare din 2009 au fost 
aleşi 33 de reprezentanţi în mandatul pînă în anul 
2014, rezultaţi în urma distribuirii celor 783 de locuri 
între ţările membre ale UE. 

În 2009, 5.035.299 de cetăţeni s-au prezentat la 
vot, din 18.197.316 înscrişi în listele electorale, rata 
de participare fiind 27,67%, cu circa două procente 
mai redusă decât în urmă cu doi ani. 

partea a 16 partide politice, în total constituind 1019 
persoane. În urma acestui scrutin, au fost aleşi 9 
deputaţi în Parlamentul European. La votare s-au 
prezentat 577  879 de persoane din cele 1.397.736 
incluse în listele electorale, rata de participare con-
stituind 41,34 procente.3 

Cel de-al doilea scrutin europarlamentar în 
Republica Letonă s-a desfăşurat la 6 iunie 2009. 
Astfel, au fost aleşi 8 reprezentanţi în urma distri-
buirii celor 783 de locuri între ţările membre ale 
UE. Rata de participare a constituit 53, 69 pro-
cente. Din aceasta rezultă că au participat la vot
797 219 persoane cu drept de vot din numărul to-
tal de 1 484 781.

În Republica Letonă, alegerile pentru Parlamen-
tul European din 2014 s-au desfăşurat la 24 mai 
2014. Totodată, în decurs de 3 zile pînă la ziua de 
referinţă, a fost posibilă votarea prealabilă. În func-
ţie de numărul populaţiei, Letoniei i-au fost atribui-
te 8 mandate de deputat. Pentru obţinerea acestor 
mandate, au fost înregistraţi 14 concurenţi, care au 
avut pe listă între 6 şi 16 candidaţi, totalul constitu-
ind 170 de persoane.

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 
au fost constituite 9 comisii electorale pentru oraşe-
le de importanţă republicană, 110 comisii electorale 
regionale şi 952 de comisii electorale ale secţiilor 
de votare.

În listele electorale din Letonia au fost incluşi 
1.472.478 de cetăţeni cu drept de vot4, dintre care 
doar 445 225 s-au prezentat la urne, rata de partici-
pare fiind de 30,24 %. 

Potrivit legii privind organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor pentru Parlamentul European5, 
dreptul de vot îl au persoanele care au atins vîr-
sta de 18 ani împliniţi pînă în ziua de referinţă 
inclusiv, cu domiciliul sau reşedinţa în ţară ori 
străinătate; cetăţeni ai statelor membre ale Uni-
unii Europene care au reşedinţă pe teritoriul Re-
publicii Letone. 

În ziua alegerilor, votarea în Republica Letonă 
începe la 7.00 şi se încheie la 20.00. Fiecare ale-
gător votează doar la secţia de votare la care a fost 
înregistrat, conform listei de bază. La intrarea în 
secţia de votare, un membru verifică dacă alegă-
torul este arondat anume acestei secţii de votare. 
Alegătorul îşi ia personal buletinele de vot ce cores-
pund numărului de concurenţi.  

3 http://web.cvk.lv/pub/public/29326.html 
4 http://cvk.lv/pub/public/28361.html 
5 http://cvk.lv/pub/public/30691.html 
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Cel de-al trei-
lea scrutin eu-
ropa r l amen ta r 
în România a 
fost organizat la 
25 mai 2014. La 
urne s-au pre-
zentat 5.911.794 
de alegători din 
numărul total de 
18.221.061 de 
cetăţeni înscrişi 
în listele electo-
rale, rata de par-
ticipare fiind de 
32,44%6. După 

alegerile din luna mai, România va fi reprezentată 
de către 32 de deputaţi europeni.  

Întreg procesul de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Parlamentul European este regle-
mentat de o lege specială, nr.33/20077, precum şi de 
un şir de alte acte normative. Potrivit legii, dreptul de 
vot îl au cetăţenii români care au vîrsta de 18 ani, 
împliniţi pînă în ziua de referinţă inclusiv, definiţi prin 
lege ”alegători resortisanţi”, cu domiciliul sau reşe-
dinţa în ţară ori străinătate; cetăţenii statelor membre 
ai Uniunii Europene care au reşedinţă pe teritoriul 
României. Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal 
puşi sub interdicţie şi persoanele care, în ziua de re-
ferinţă, sunt condamnate prin hotărîre judecătoreas-
că definitivă la pierderea drepturilor electorale.

6 http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/05/
Situatia-voturilor-valabil-exprimate.pdf 
7 h t t p : / / w w w. r o a e p . r o / l e g i s l a t i e / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/03/Legea-33.pdf 

Votarea se desfăşoară în data stabilită, între 
orele 7.00 şi 21.00. Pentru alegerile din mai ale 
Parlamentului European, autorităţile electorale din 
România au constituit circa 19 mii secţii de votare. 

Persoanele, care în ziua alegerilor se află în 
ţară, în localitatea de domiciliu, votează numai la 
secţia de votare la care sunt arondate, fiind trecute 
pe lista electorală permanentă. Alegătorii care, fi-
ind în ţară, dar în altă localitate decît cea de domi-
ciliu, votează la orice secţie de votare, doar că pe 
lista electorală suplimentară, la fel ca şi alegătorii, 
care în ziua de referinţă se află în străinătate.

La acest tip de scrutin, cetăţenii români cu 
domiciliul sau reşedinţa în alt stat membru UE 
pot solicita să fie înscrişi în listele electorale ale 
acestui stat. 

Un număr de 41 de cetăţeni comunitari care 
au reşedinţa în România şi-au exprimat dorinţa de 
a vota pentru alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European din 25 mai, aceştia fiind în-
scrişi pe listele electorale speciale ale localităţilor în 
care îşi au reşedinţa.

Alegătorii votează separat în cabine închise, 
aplicând ştampila cu menţiunea ”VOTAT” înăuntrul 
patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau 
prenumele şi numele candidatului independent pe 
care îl votează. Legea prevede că votul este va-
labil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a de-
păşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului 
este evidentă.
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MÎNDRIA DE A FI FUNCŢIONAR ELECTORAL

Cristina Cucurudza,
specialist principal, coordonator metodist,

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 
pe lîngă Comisia Electorală Centrală

Mexic...o ţară atît de îndepărtată, dar în ace-
laşi timp atît de apropiată, datorită oamenilor cu 
suflet latin. Acest stat ne poate oferi multe exem-
ple frumoase, unul dintre care vizează domeniul 
electoral. Pentru a înţelege importanţa alegerilor şi 
a organelor electorale pentru mexicani, e suficient 
să afirmăm că Institutul Federal Electoral, organul 
electoral superior în Mexic, a fost creat din dorinţa 
acestui popor de a asigura alegeri transparente şi 
pentru a spori încrederea populaţiei în procedurile 
electorale. 

Vizita de studiu în statul mexican ne-a oferit po-
sibilitatea de a înţelege conceptul de instruire a su-
biecţilor implicaţi în activitatea electorală, această 
instruire realizîndu-se la diferite niveluri şi de dife-
rite instituţii. Subiectul care însă ne-a interesat cel 
mai mult se referă la instruirea funcţionarilor elec-
torali, membri ai birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, din motiv că în prezent Centrul de instruire 
Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia 
Electorală Centrală din Republica Moldova desfă-
şoară procesul de instruire a acestei categorii de 
subiecţi, iar experienţa altor state poate fi de mare 
ajutor în implementarea unor idei noi, capabile să 
îmbunătăţească acest proces.

Înainte de a descrie nemijlocit specificul instruirii 
funcţionarilor electorali în Mexic, trebuie să contu-
răm profilul persoanelor numite în această calitate. 
Pentru a asigura încrederea cetăţenilor în procesul 
electiv şi rezultatele acestuia, secţiile de votare din 
Mexic au capacitatea de pînă la 1500 de alegători, 
ceea ce înseamnă că practic alegătorii se cunosc 
între ei, iar principiul este ca funcţionarul electoral, 
membrul biroului electoral, să locuiască în aceeaşi 
circumscripţie electorală, să fie vecinul alegătoru-
lui, în care acesta din urmă poate avea încredere. 
Astfel, din start se presupun excluse eventualele 
conflicte ce pot apărea între alegători şi membrii bi-
roului electoral.

Un alt aspect important vizează modul de de-
semnare a funcţionarilor electorali în birourile 
electorale. Acest proces este aleatoriu, ceea ce 
înseamnă că fiecare cetăţean care a atins vîrsta 
de 18 ani şi îşi poate exercita drepturile electorale, 
are posibilitatea să devină funcţionar electoral. Se-
lecţia este efectuată, pentru fiecare scrutin, de un 
program informatic în baza criteriilor stabilite: luna 
naşterii, iniţialele numelui. În acest fel, peste 1 mi-
lion de cetăţeni (din 40 mil. cu drept de vot) sunt 
aleşi pentru a deveni membri ai birourilor electorale 
ale secţiilor de votare.

Referitor la acest aspect putem face următoa-
rea remarcă: faptul că respectivii cetăţeni sunt se-
lectaţi de un program informatic pentru a deveni 
funcţionari electorali nu înseamnă neapărat că ei 
vor avea această calitate, cuvîntul-cheie fiind con-
simţămîntul persoanei. Pentru cetăţenii mexicani 
acest aspect nu este umbrit de incertitudine, din 
motiv că pentru ei calitatea de funcţionar electoral 
este mai mult o onoare decît o obligaţiune. Această 
atitudine are impact şi asupra procesului de instrui-
re şi asupra modului în care funcţionarul îşi exercită 
obligaţiunile ce derivă din această calitate.

Atitudinea manifestată de funcţionarii electorali 
a fost, probabil, aspectul care ne-a impresionat cel 
mai mult. Ne-a fost dificil să o înţelegem, deoarece 
motivele acestui comportament este generat de un 
amalgam de factori istorici, socioculturali specifici 
respectivului popor. Funcţionarii electorali din Mexic 
nu sunt remuneraţi, activitatea lor fiind interpretată 
ca o obligaţiune civică. Spunîndu-le mexicanilor că 
în  statul nostru funcţionarii electorali sunt plătiţi, am 
reuşit să-i impresionăm, dar şi să provocăm o serie 
de întrebări la acest capitol. 
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Un alt aspect, absolut interesant, este legat de 
momentul în care reprezentantul Institutului Naţio-
nal Federal îi aduce cetăţeanului vestea că el a fost 
selectat pentru a fi membru al biroului electoral. Îna-
inte de a-şi da consimţămîntul, persoanei respecti-
ve îi sunt explicate drepturile şi obligaţiile, pentru 
ca să-şi formeze o viziune despre calitatea pe care 
urmează să o exercite. Este absolut incredibil cît de 
emoţionaţi sunt aceşti oameni şi cu cîtă căldură şi 
bunăvoinţă sunt aşteptaţi reprezentanţii autorităţilor 
electorale în casele mexicanilor. Se poate întîmpla 
ca membrii aceleiaşi familii să devină funcţionari 
electorali, ceea ce amplifică  responsabilitatea pe 
care ei o resimt.

În aceste circumstanţe, ne dăm bine seama de 
faptul că atitudinea funcţionarilor electorali faţă de 
procesul de instruire este una favorabilă obţinerii 
rezultatelor dorite, care se manifestă prin exerci-
tarea atribuţiilor în conformitate cu normele legale. 
Este necesar să menţionăm că formatul în care are 
loc instruirea este foarte diferit. Principiul este că 
formatorul este, de fapt, un mentor personal, care 
trebuie să fie oricînd la dispoziţia funcţionarului 
electoral în perioada de pregătire pentru ziua ale-
gerilor şi să îi acorde consiliere indiferent de locaţie 
sau perioadă a zilei. În acest fel se creează o legă-
tură de încredere între profesor şi ucenic, benefi-
că realizării scopului final. După cum am remarcat, 
funcţionarii electorali din Mexic activează doar în 
ziua alegerilor, restul activităţilor fiind în competen-
ţa organelor electorale superioare, care au o acti-
vitate permanentă. Din acest motiv, programul de 
instruire pentru funcţionarii electorali este structurat 
astfel încît să asigure familiarizarea funcţionarului 
electoral cu paşii pe care trebuie să îi urmeze în 
ziua alegerilor, în funcţie de calitatea pe care o va 
avea (preşedinte sau membru).

Pentru a face cunoscute sentimentele, trăirile 
funcţionarilor electorali, dar şi a formatorilor, Insti-
tutul Naţional Federal a realizat mai multe cule-
geri de mărturii ale acestor persoane. Din aceste 
lecturi realizăm că există un aspect căruia trebuie 
să îi acordăm o deosebită importanţă în procesul 
de instruire. Este vorba despre partea etică, latura 
morală a calităţii de funcţionar electoral. În acest 
context, ne referim la motivaţia funcţionarului elec-
toral, la starea lui de spirit, la temerile, aşteptările 
ce vizează exercitarea atribuţiilor sale. Probabil, în 

cadrul instruirilor individuale, abordarea acestui su-
biect este absolut firească, pentru că funcţionarul 
se simte confortabil şi este deschis spre exteriori-
zarea anumitor sentimente. 

În Republica Moldova, seminarele de instruire 
se desfăşoară în grupuri a cîte 25-30 de persoane, 
ceea ce face ca participanţii să fie mai rezervaţi din 
punct de vedere emoţional, dar totuşi nu este impo-
sibil de realizat acest lucru. Aspectul dificil de abor-
dat, în opinia noastră, este relaţionat cu motivaţia 
pentru a deveni funcţionar electoral şi de a exercita 
atribuţiile corespunzătoare cu un grad sporit de res-
ponsabilitate. 

Abstractizînd faptul că funcţionarii electorali în 
Republica Moldova sunt desemnaţi de diferiţi su-
biecţi, acest lucru generînd consecinţe în sfera in-
tereselor pe care le poate avea funcţionarul elec-
toral, considerăm că ar trebui să punem accent pe 
importanţa participării în alegeri în calitate de func-
ţionar electoral. Trebuie să încercăm să inducem 
funcţionarii electorali în starea în care pentru mo-
ment ar uita de aspectul material al participării lor, 
de instabilitatea clasei politice, de pasivitatea unor 
grupuri de alegători şi ar realiza importanţa activi-
tăţii lor în perioada existenţei biroului electoral. Afir-
măm acest lucru, deoarece funcţionarul electoral, 
din cadrul biroului electoral, pentru cetăţeanul care 
păşeşte pragul secţiei de votare este autoritatea 
electorală superioară de la care acesta din urmă 
are multe aşteptări.

Făcînd trimitere la experienţa mexicană, ne do-
rim ca funcţionarul electoral din Republica Moldova 
să conştientizeze misiunea importantă pe care ur-
mează să o realizeze, comportamentul şi acţiunile 
acestuia avînd un impact direct asupra desfăşură-
rii alegerilor în spiritul corectitudinii şi al legalităţii. 
Acest lucru va fi uşor de realizat în momentul în 
care vom înlătura bariera imaginară dintre funcţi-
onarul electoral şi cetăţeanul simplu, conducîndu-
ne de ideea scopului comun: să ne exprimăm votul 
pentru destinul statului nostru. Cu o astfel de atitu-
dine, procesul de instruire a funcţionarilor electo-
rali va deveni un garant şi un mijloc de realizare a 
obiectivului trasat, din motiv că funcţionarul electo-
ral va dori să devină un bun profesionist, pentru a 
se asigura că acţiunile sale sunt în conformitate cu 
prescripţiile legale.
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LEARNING FROM THE AMERICAN VOTING EXPERIENCE

Natalia Iuraș,
director, Centrul de instruire continuă 

în domeniul electoral pe lîngă CEC

Introduction
Interest in voting systems and electoral reforms 

are growing worldwide. The electoral systems- the 
procedures by which each of us cast their votes 
and elect public officials- are a crucial part of the 
democratic election process. The decision to use 
one kind of voting system rather than another and 
trying to understand what is “behind the ballot box” 
has far reaching social consequences.

Planning and conducting elections is a complex 
and challenging task worldwide. It places heavy 
legislative, political, social and logistical demands 
on all participants involved in elections. The 
electorate seeks above all modern, efficient and 
responsive election administration. As failure is not 
an option when it comes to elections, it is essential 
that election administration significantly improve 
the voter’s experience and promote confidence in 
the administration of elections. 

The United States organizes and administers 
its elections unlike any other country in the world. 
The responsibility to run elections is delegated to 
local state officials, accommodating around 8,000 
different jurisdictions nationwide. The value chain is 
created in a complex manner ending in the polling 

station, where poll workers, usually temporary em-
ployees, who volunteered for several days, offer 
the unique experience of a participatory democra-
cy. The involvement of elected officials (politicians) 
with partisan affiliations means that their interpreta-
tion of the electoral rules will be subject to parti-
sanship, depending on who stands to win from the 
official’s decision.

As with any other complex system, the Ameri-
can election system encounters various chal-
lenges. Nonetheless, the variety of practices lo-
cal electoral officials use to combat them can be 
a fruitful source of context-specific solutions. As 
many top-notch election experts would say, there 
is no shortage of good ideas when it comes to 
election administrations.

District of Columbia Board of Elections 
My journey of understanding what is “behind the 

ballot box” let me to the District of Columbia Board 
of Elections (DCBOE), an independent agency 
of the District government responsible for the 

administration of elections, ballot access and voter 
registration. The Board’s mission is to enfranchise 
eligible residents, conduct elections, and assure 
the integrity of the electoral process. 

The USA political arena may seem anachronis-
tic to some, is directly reflected into its electoral 
system. “Making voting simple and easy is a pri-
ority for us”, they told in the first meeting. It im-
presses me how much time and energy is invested 
into making that a reality. The Board offers an ex-
tensive variety of technology and all information 
needed to cast votes. 
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Many countries in the world could only dream 
of having a flexible, accessible and trustworthy 
voting registration system so that people could 
register in advance or at the polls on E-day as in 
the US. Voters have multiple options to cast their 
votes: either by mail, at an early voting center 
or at the polls on E-day. With every election, the 
DCBOE invest many hours to improve the logisti-
cal management associated with dispensing all 
equipment to each 143 polling stations settled a 
scrupulous at. 

In order to vote, people must register with DC-
BOE first. The voter register is kept in an electronic 
format where general personal information, politi-
cal affiliation, citizenship, residence are included. 
The Board routinely makes adjustments to the vo-
ter registry by updating a voter’s record, adding 
new voters to the registry or removing voters from 
the District’s active list of voters to an inactive list of 
voters.  The Board uses data received from the So-
cial Security Administration, the death registry and 
other sources to update the voter registry.  In Janu-
ary of every odd-numbered year, after the previous 
year’s general election, the Board conducts a syste-
matic list maintenance examination that is referred 
to as the “Biennial Mail Canvas”. The Canvas pro-
vides the Board the ability to confirm the addresses 
of each registered voter who did not confirm his or 
her address through the voting process. Through 
the Canvas process the Board either removes a vo-
ter from the active list or allows a voter to remain on 
the active list. 

In an effort to continue proactively updating and 
maintaining its voter registry, the Board recently be-
came the eighth jurisdiction to join the Electronic 
Record Information Center (“ERIC”). ERIC is a 
consortium of states that use the electronic trans-
fer of anonymized voter registration and Depart-
ment of Motor Vehicles (“DMV”) data to compare its 
member’s voter registries.  This comparison allows 
the Board to remove duplicate voters, correct mis-
spelled names, bad addresses and other conduct 
other list maintenance activities that allow for an up 
to date voter list. 

On April 1, 2014 DCBOE conducted the Dem-
ocratic, Republican, Statehood Green and Liber-
tarian Party Primaries. The electoral results were 
delayed by one hour causing criticism of the elec-
toral management body. It is a common practice in 
many democratic countries to jump into condemna-
tion when something, even so small, goes wrong. 
Unfortunately, many opponents do not even try to 

comprehend what the issue was or what did it takes 
to deliver results in a timely manner, instead they 
often misjudge the entire process. The assessment 
of the incident showed that in five polls a preposter-
ous human factor pushed the entire process back 
for one hour. Captains of the polls are usually el-
derly people with limited tech knowledge, did not 
know how to close correctly the voting machines. 
Moreover, proper training programs and meticulous 
instructions were handed out to them. Nonetheless, 
in a digital era when voters can pay for lunch with a 
smartphone, voting experience still rely on human 
factor. No doubt that finding, training and retaining 
skilled people remains crucial to improve the perfor-
mance of an electoral management body.

Most likely that after a decade of use, a generation 
of electronic voting equipment used by the DCBOE 
becomes obsolete and will cost millions to replace 
it. While complaining about results being delivered 
one hour late, each voter should ask oneself if he 
or she is ready to allocate more resources for an 
opportunity to receive immediate results.  

Elections Environment in Colorado
Since 2002, Colorado has been the most 

innovative state in sharing information between the 
Department of State and Department of Revenue in 
the collection of information on residence addresses 
and signatures, including the driver’s license 
database, motor vehicle registration database, 
motorist’s insurance database and the state income 
tax information systems. They were the first state to 
join ERIC and promote the idea of voter registration 
sharing with all other states in the US, an initiative 
driven by the election executive Ph.D., J.D. Judd 
Choate, State Election Director.

In the period of 1-3 June, I had the opportunity 
to visit Colorado Department of State and take part 
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in important elections-related events organized 
during that week in Denver. Being a unique electoral 
environment, as their elections are all-mail, I had 
the opportunity to see how counties were required 
to mail ballots. Also, I participated in meetings with 
Colorado Secretary of State, Scott Gessler and 
Deputy Secretary of State Suzanne Staiert (in the 
picture below). On June 3rd, political finance hearing 
on Citizen United petition for declaratory order 
regarding campaign finance.

Colorado also requires that each county open a 
Voter Service and Polling Center for every 25,000 
voters in the county. These are effectively polling 
places (where one can vote) but he or she can also 
register to vote and update his/her registration too. 

In 2003, Colorado adopted the Colorado Help 
America Vote Act (Colorado HAVA). This bill desig-
nated the Secretary of State (secretary) as the chief 
state election officer.  It created a federal elections 
assistance fund in the state treasury and specified 
that the Secretary of State administer the fund. 

The Colorado Help America Vote Act also 
requires each eligible elector to be asked for his or 
her driver’s license number in addition to the last 4 
digits of the elector’s social security number. If an 
individual has not been issued a current and valid 
driver’s license or a social security number, the 
State will assign the applicant a unique identification 
number to serve as identification of the applicant for 
voter registration purposes.

Colorado HAVA requires the secretary to imple-
ment, in a uniform and nondiscriminatory manner, 
a single, uniform, official, centralized, interactive, 
computerized statewide voter registration system, 
defined, maintained and administered at the state 
level.  Like most states, Colorado has a centralized 
voter registration master list, however, it is currently 
maintained and administered at the county level.  

The first time voters are required to fill out the 
statement that, if the form is submitted by mail and 
the applicant is registering to vote for the first time, 
the appropriate identification information specified 
is to be submitted with the mail-in registration form 
to avoid the additional identification requirements 
for applicants voting for the first time.  

Also, the Colorado Help America Vote Act al-
lows any new voter who desires to cast his or her 
ballot in person, by absentee ballot, or mail ballot, 
but does not satisfy these identification require-
ments, to cast a provisional ballot.  In addition, 
it also requires the designated election official to 
include with a mail or an absentee ballot written 
instructions to enable a first-time voter to comply 
with the requirements for new voters intending to 
cast a mail or absentee ballot.1

Political Finance System 
Although the U.S. political finance system is not 

perfect, as any other in the world, it has many ad-
vantages of a well-organized campaign finance of-
fice. The Office of Campaign Finance (OCF) of the 
District of Columbia regulates the conduct of po-
litical campaigns and government officials who are 
elected and appointed to public office. Established 
within the DC Board of Elections, OCF administers 
and enforces the District of Columbia laws pertain-
ing to campaign finance operations, lobbying activi-
ties, conflict of interest matters, the ethical conduct 
of public officials, and constituent services and 
statehood fund programs.

A significant advantage of Colorado is the fact 
that it has the most complicated campaign finance 
system in the country. They have limits and filings 

1 http://www.sos.state.co.us/pubs/elections/SCORE/
SCOREhome.html
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for everything related to political campaigns. Colo-
rado State has the best online filing system in the 
country.2 

Any candidate must file an affidavit with the ap-
propriate filing office within 10 days of becoming a 
candidate for public office. The affidavit is an at-
testation that the candidate has familiarized them-
selves with campaign finance laws and regula-
tions. Candidates required to file affidavits with the 
Secretary of State must file the affidavit electroni-
cally using the online campaign finance reporting 
system, TRACER. 

Under the Colorado Constitution, a person be-
comes a candidate when he or she: 
	publicly announces an intent to run for office 

and thereafter; 
	receives a contribution or makes an expendi-

ture in support of their candidacy. 
The Secretary of State recommends registering 

a candidate committee with the appropriate filing 
office before accepting contributions or making ex-
penditures. 

Committees must report any changes to their 
committee registration information—including ad-
dress, phone, e-mail, registered agent, or pur-
pose— within five days of the change. Committees 
may file amendments using TRACER, or by com-
pleting and submitting a paper Committee Registra-
tion Amendment form. Municipal candidates should 
contact the municipal clerk for more information. 

A candidate committee must report all contri-
butions received and all expenditures made to the 
appropriate filing office (the Secretary of State for 
all candidates except those in municipal elections). 
Standalone candidates must report all expendi-
tures. Candidates and committees filing reports 
with the Secretary of State must file reports elec-
tronically. 

Depending on the contribution amount, Colo-
rado law requires committees to report certain ad-
ditional information as follows: 
	Committees must disclose contributions of 

less than $20 on their report, although item-
ization is not required. 

	Contributors may make contributions using 
cash, check, money order, credit card, EFT, 
etc.; but cash or coin contributions can not 
exceed $100. 

	Candidate committees for special district 
elections must file reports once the commit-
tee has accepted or spent $200 in aggregate. 

2 h t t p s : / / w w w. s o s . s t a t e . c o . u s / p u b s / e l e c t i o n s /
CampaignFinance/home.html

Prohibited Contributions 
Candidates and candidate committees may not 

accept contributions from: 
	corporations; 
	foreign citizens, corporations, or govern-

ments; 
	another candidate committee (local, state, or 

federal); 
	lobbyists, principals of lobbyists, or political 

committees who retain a lobbyist, when the 
General Assembly is in session (applies to 
member of or candidate for the General As-
sembly or Executive Office); 

	anonymous contributions of $20 or more; 
	limited Liability Companies (LLCs), if any of 

the LLC members are a: 
- corporation or labor organization; 
- natural person who is not a U.S. Citizen; 
- foreign government; 
- professional, volunteer lobbyist, or a principal 

of a lobbyist prohibited from contributing;
- the law prohibits contributions to candidates 

from LLCs whom the IRS treats as corpora-
tions, and from LLCs with publicly traded 
shares. 

Limits 
Major party candidates may accept contribu-

tions for both the primary and general election. 
Contribution limits apply once for the primary elec-
tion and again for the general election. 
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Unaffiliated and minor party candidates who do 
not appear on a primary election ballot may only ac-
cept contributions for the general election. 

Minor party candidates may only accept con-
tributions for a primary election if the candidate’s 
name will appear on a primary election ballot. Mi-
nor party candidates who do appear on the primary 
election ballot may accept and spend contributions 
for the primary and general election at any time, in-
cluding before the primary election. 

Electioneering 
Electioneering Communication is any commu-

nication broadcasted by television or radio, printed 
in a newspaper or on a billboard, directly mailed or 
delivered by hand to personal residences or other-
wise distributed that: 
	unambiguously refers to any candidate; and 
	is broadcasted, printed, mailed, delivered, or 

distributed within thirty days before a primary 
election or sixty days before a general elec-
tion; and 

	is broadcasted to, printed in a newspaper dis-
tributed to, mailed to, delivered by hand to, 
or otherwise distributed to an audience that 
includes members of the electorate for such 
public office. 

Colorado law requires any person, including a 
candidate and/or candidate committee, spending 
$1,000 or more per calendar year for an election-
eering communication distributed 30 days before 
the primary or 60 days before the general election, 
to report these expenditures. Electioneering reports 
are due at the same time as committee reports for 
contributions and expenditures. 

Reports must include all spending made on 
electioneering communications, and the name and 
address of contributors giving more than $250 per 
year for electioneering. Reports must include occu-
pation and employer of “natural persons” contribut-
ing more than $250 per year. 

Filing penalties 
Colorado law requires The Secretary of State 

and municipal clerks to impose penalties upon can-
didates or committees for failure to file disclosure 
reports or for disclosure reports filed past the due 
date. Colorado law requires the imposition of a pen-
alty of $50 per day, including weekends and holi-
days, for every day that a report remains outstand-
ing beyond the due date.

Any person who believes a violation of cam-
paign finance laws and regulations has occurred 

may file a complaint with the Secretary of State’s 
office within 180 days of the alleged violation. 

Complains must include: 
	complaint cover sheet (from the SOS website); 
	complainant’s name, address, and signature; 

	counsel’s name, address, and signature (if 
Complainant is represented by counsel);

	name and address of each respondent al-
leged to have committed a violation;

	description of the violation. 
The Secretary of State’s office will verify that 

submitted complaints contain all required infor-
mation and then refer the complaint to an Admin-
istrative Law Judge at the Office of Administrative 
Courts (OAC) for a hearing.

The Secretary of State’s office does not investi-
gate or prosecute complaints; the citizen complaint 
process adjudicates alleged violations. 

An administrative law judge may impose civil 
penalties of at least double and up to five times the 
amount contributed, received, or spent in violation 
of contribution or voluntary spending limits following 
a citizen complaint, if the judge finds that a violation 
of limits has occurred. 

Conclusion
During my fellowship program I had the op-

portunity to listen and learn from leading Ameri-
can election experts and scholars from around the 
United States. Given the complexity and variation 
of the local US election administration, we perfect-
ly understand that there is no set of practices that 
can be considered “best” for every country. None-
theless, worldwide electoral management bodies 
confront a similar set of challenges, from register-
ing voters to transferring the votes into seats in a 
most trustworthy manner.
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EMOŢIILE „PRIMULUI VOT”, TRĂITE PRIN DESEN

Valentina Scobici,
consultant superior, Direcția comunicare, 

relații publice și mass-media

Veţi fi de acord cu afirmaţia că, într-un fel sau 
altul, majoritatea tinerilor care merg la vot pentru 
prima dată încearcă emoţii specifice. Simbolistica 
momentului se explică, probabil, printr-o formă de 
conştientizare a faptului că, votînd, decizi anumi-
te probleme majore. Este o senzaţie aparte. Por-
nind de la acest deziderat, dar si de la imperativul 
de a face ca fiecare cetăţean să înţeleagă cît este 
de important a merge la votare, Comisia Electo-
rală Centrală de mai mulţi ani organizează un şir 

de evenimente, printre care şi Ziua Tînărului Ale-
gător. Această acţiune se adresează celor care nu 
au votat niciodată, iar ediţia din acest an a avut ca 
generic sloganul „Primul vot”. Ca întotdeauna şi 
pretutindeni educaţia, inclusiv electorală, se adre-
sează generaţiei tinere – cel mai receptiv şi activ 
grup-ţintă, pentru a-i face pe tineri să înţeleagă ce 
importanţă are votul dat unui sau alt actor politic, că 
de votul fiecăruia dintre noi depinde în ce direcţie 
se va mişca societatea.  

În acest context, concursul de desen „Primul 
vot” s-a încadrat perfect în campania de educaţie 
electorală desfăşurată de CEC. Ideea a fost ac-
ceptată de tineri, în concurs înscriindu-se aproa-
pe o sută de pictori începători. Originalitate fără 
limite, viziuni îndrăzneţe şi foarte convingătoare, 
concepte aproape profesioniste – astfel poate fi ca-
racterizat conţinutul desenelor expediate la CEC. 
Comisia de concurs, din care au făcut parte şefa 
Aparatului CEC, Mariana Musteaţă, şefa Direcţiei 
comunicare, relaţii publice şi mass-media, Rodica 
Sîrbu, şi consultantul superior din această direcţie, 
Natalia Pătrunjel, a clasificat participanţii în două 
grupuri: I – liceenii claselor a VII-a – a IX-a şi al II-
lea – cei din clasele X-XII. Membrii juriului au ţinut 
să remarce că an de an viziunile şi inteligenţa viito-
rilor alegători sînt tot mai pronunţate. Copiii improvi-
zează, urmăresc evenimentele, ştiu ce se întîmplă 
şi au opinii clare asupra multor probleme stringente. 
Evident, nu a fost uşor pentru comisie să pronunţe 
verdictul, pentru că majoritatea desenelor au fost 
bune, pline de sens şi cu o încărcătură imaginară 
debordantă, unele executate cu note de umor.
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La categoria clasele VII-IX, premiul I i-a revenit 
Iuliei Florea, clasa VII, L.T. „Minerva” mun. Chişi-
nău, premiul II – Cristinei Pînzari, cl. IX, L.T. „Ştefan 
cel Mare” or. Şoldăneşti, iar premiul III l-a cîştigat 
Daniel Nichiforeac, clasa VII, L.T. „G.Coşbuc” din 
mun. Bălţi.

La cealaltă categorie de vîrstă cel mai mare pre-
miu a fost oferit lui Mihail Pînzari, cl. XII, L.T. „Şte-
fan cel Mare” din or. Şoldăneşti, premiul II – Victo-
riei Bold, clasa X, L.T. „G.Coşbuc”, mun. Bălţi, şi 
premiul III – Valeriei Gafin, cl. XI, L.T. „A. Mateevici” 
din or. Şoldăneşti. Comisia a hotărît unanim să ofe-
re suplimentar o serie de premii şi menţiuni pentru 
originalitatea şi creativitatea de care au dat dovadă 

mai mulţi participanţi. Premiile au fost pe măsură – 
cîte un set de albume şi enciclopedii valoroase cu 
mari pictori ai lumii.

De menţionat că toate lucrările realizate au fost 
expuse în holul de la parter al Centrului Republican 
pentru Copii şi Tineret „ARTICO”, iar campania de 
desfăşurare a concursului a fost reflectată în mass-
media: pe portalul de ştiri „Realitatea.md”, portalul 
„Privesc.eu”, site-ul oficial www.cec.md şi pagina 
de Facebook a Comisiei ş.a.

Atmosfera de creaţie şi entuziasmul care au do-
minat concursul „Primul vot” neîndoielnic au marcat 
conştiinţa participanţilor şi nu numai, mulţi dintre 
care în toamnă vor veni pentru prima dată la vot.
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I. Consideraţii introductive
Acest studiu a fost realizat în conformitate cu Pla-

nul de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru 
anul 2013, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 1727 
din 12 februarie 2013, unde la punctul 16 se prevede 
elaborarea unui studiu asupra necesităţilor de infor-
mare şi educaţie a alegătorilor corespunzător grupu-
lui-ţintă (tineri, femei, persoane cu dizabilităţi, persoa-
ne din grupurile social-vulnerabile, analfabeţi etc.). 

Elaborarea prezentului studiu se încadrează în 
obiectivele şi direcţiile de dezvoltare prevăzute în 
Planul strategic pe anii 2012 – 2015, aprobat prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1028 din 
9 decembrie 2011. Comisia Electorală Centrală 
acordă o deosebită atenţie accesibilităţii procesului 
de votare, această direcţie de dezvoltare fiind încă 
puţin valorificată, iar în anii ce urmează vor fi ela-
borate şi testate diverse forme de votare accesibile 
pentru toate categoriile speciale de alegători (per-
soane cu dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii Moldova 
aflaţi în străinătate şi cei din unităţile teritorial-ad-
ministrative din stînga Nistrului). De asemenea, o 
direcţie de activitate ce îşi aşteaptă realizarea este 
asigurarea accesului egal al femeilor cu cel al băr-
baţilor la toate procesele electorale. Obiectivele 9 
şi 10 din acest plan vizează direct aspecte ce ţin de 
comunicarea Comisiei Electorale Centrale.

 
Scopul prezentului studiu este de a face o ana-

liză detaliată a activităţilor de educaţie electorală 
desfăşurate de CEC şi de a argumenta necesita-
tea elaborării unei Strategii de educaţie electorală 
a Comisiei Electorale Centrale pentru următorii ani. 

În funcţie de tipologia studiilor de analiză, vom 
menţiona că prezentul studiu este unul descriptiv, 
deoarece a urmărit descrierea detaliată a unui feno-
men şi a contextului acestuia, şi anume complexi-
tatea şi eficienţa activităţilor de educaţie electorală 
desfăşurate de Comisia Electorală Centrală. Totoda-
tă, studiul pune la dispoziţie inclusiv date statistice, 
care ulterior pot constitui baza altor studii de analiză.

Obiectivul general al studiului constă în identi-
ficarea şi analiza complexă a necesităţilor de infor-
mare şi educaţie electorală a alegătorilor corespun-
zător grupurilor-ţintă. 

Obiectivele specifice sînt:
– prezentarea aspectelor generale privind acti-

vităţile de educaţie electorală desfăşurate de 
Comisia Electorală Centrală;

– identificarea necesităţilor de informare şi edu-
caţie electorală pentru diferite categorii de 
alegători;

– prezentarea unor noi modele, tehnici şi mij-
loace eficiente  de realizare a educaţiei elec-
torale a cetăţenilor şi informare a alegătorilor;

– trasarea principalelor direcţii strategice în 
eventualitatea elaborării unei Strategii de 
educaţie electorală şi informare a alegătorilor 
pentru următorii ani.

Metodologia studiului
Studiul de caz a fost realizat avînd la bază 

cercetarea empirică, cantitativă, calitativă şi 
comparativă.

Cercetarea empirică a presupus efectuarea 
unor observaţii empirice directe asupra unui feno-
men concret, adică analiza campaniilor de informa-
re a alegătorilor şi educaţie electorală desfăşurate 
de CEC, scopul lor fiind  înţelegerea mai aprofun-
dată a eficienţei şi eficacităţii acestora. 

Studiul cantitativ a utilizat:
– rapoartele referitoare la analiza documentelor 

de totalizare a alegerilor parlamentare şi lo-
cale generale desfăşurate în perioada 2009-
2011, precum şi alte documente întocmite de 
organele electorale inferioare;

– rapoartele misiunilor de observare a scrutine-
lor desfăşurate în perioada 2009-2011. 

Studiul calitativ a fost realizat prin intermediul 
dialogurilor şi dezbaterilor organizate în cadrul clu-
burilor de discuţii cu participarea reprezentanţilor or-
ganizaţiilor neguvernamentale şi a partidelor politice.

Studiul comparativ a constat în analiza compa-
rată a datelor statistice în domeniul de referinţă. 
Trebuie să menţionăm că la realizarea studiului au 
fost folosite materialele elaborate în cadrul CEC, 
date statistice oficiale cu privire la structura demo-
grafică de pe site-ul Biroului Naţional de Statistică 
al Republicii Moldova. Ca sursă de informare au 
servit şi datele postate pe portaluri cu autorita-
te în domeniul electoral, cum ar fi ACE Electoral 
Knowledge Network.  

La moment, Comisia are deja aprobată o stra-
tegie de comunicare care să cuprindă conceptul, 
obiectivele, auditoriile comunicării etc., chiar dacă 
atunci cînd îşi construieşte mesajele către diferite 
auditorii, desigur, se conduce de o strategie unanim 
acceptată în instituţie şi care derivă din misiunea, 
viziunea şi scopurile sale. 

STUDIU DE ANALIZĂ PRIVIND NECESITĂŢILE DE INFORMARE
ŞI EDUCAŢIE ELECTORALĂ A ALEGĂTORILOR

CORESPUNZĂTOR GRUPULUI-ŢINTĂ
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Comunicarea se realizează pe interior şi în ex-
terior, astfel putem vorbi de comunicare internă şi 
comunicare externă a Comisiei Electorale Centrale. 

Persoanele către care se adresează mesajul Co-
misiei Electorale Centrale sînt clasificate în auditoriile 
comunicării interne şi auditoriile comunicării externe.

Auditoriile comunicării interne:
– membrii şi personalul Comisiei;
– Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă CEC;
– organele electorale inferioare.

Auditoriile comunicării externe:
– cetăţenii în calitate de alegători sau potenţiali 

alegători;
– autorităţile publice centrale şi locale;
– partidele politice în calitate de concurenţi 

electorali sau potenţiali concurenţi electorali;
– candidaţii independenţi;
– societatea civilă;
– partenerii de dezvoltare ai Comisiei;
– mass-media etc.

Comunicarea realizată de Comisia Electorală 
Centrală ca autoritate ce organizează şi desfăşoa-
ră alegeri comportă un caracter specific şi diferă 
în funcţie de faptul dacă această comunicare se 
realizează în perioada electorală sau în perioada 
dintre alegeri. Auditoriul extern cel mai numeros 
şi care implică cel mai mare efort logistic este cel 
al cetăţenilor în calitate de alegători sau poten-
ţiali alegători. Tot aici trebuie să fim de acord în 
privinţa definirii noţiunii de grup-ţintă. Unii autori 
îi încadrează pe toţi alegătorii într-un grup-ţintă, 
delimitîndu-i de celelalte grupuri-ţintă care ar fi alte 
auditorii ale comunicării. 

Pentru scopul prezentului studiu am putea evi-
denţia ca auditoriu al comunicării externe a Comisi-
ei Electorale Centrale pe cel constituit din alegători, 
iar acest auditoriu să fie segmentat pe grupuri-ţintă. 

Vom vedea în textul prezentului studiu noţiunea 
de grup-ţintă utilizată atît pentru toţi alegătorii, cît şi 
pentru subcategoriile de alegători, ceea ce uneori 
poate crea dificultăţi la înţelegere. 

Delimitarea conceptelor de informare, edu-
caţie electorală şi educaţie civică

Trebuie făcută distincţie între noţiunile de in-
formare, educaţie electorală şi educaţie civică în 
relaţie cu Comisia Electorală Centrală. Atunci cînd 
Comisia realizează activităţi educaţionale în spri-
jinul alegerilor şi democraţiei, acestea sînt privite 
deseori în ansamblu, cuprinzînd elemente atît de 
informare, cît şi de educaţie electorală, uneori chiar 

intrînd pe terenul educaţiei civice. S-ar putea presu-
pune că educaţia alegătorilor, de exemplu, ar trebui 
să fie o componentă a educaţiei civice.

Informarea. Prin informare se înţeleg acţiunile 
prin care auditoriul sau auditoriile (dacă să le se-
parăm pe categorii) sînt informate de către Comisia 
Electorală Centrală asupra evenimentului electoral 
ce urmează să aibă loc. Acestor acţiuni li se mai spu-
ne activităţi de informare, sensibilizare sau progra-
me, campanii de informare, ele au început şi sfîrşit. 
Scopul lor este de a furniza informaţii de bază care 
să permită cetăţenilor cu drept de vot să-şi realizeze 
acest drept, astfel se comunică data, ora şi locul vo-
tării (la secţiile de votare), tipul alegerilor sau, dacă e 
referendum, tipul referendumului, actele de identitate 
în baza cărora se permite votarea, cerinţele privind 
verificarea datelor personale în lista electorală sau 
cerinţele privind înregistrarea candidaţilor, mecanis-
mele de votare etc. Acestea constituie fapte de bază 
despre alegeri şi nu necesită explicarea conceptelor. 
Mesajele vor fi dezvoltate pentru fiecare scrutin în 
parte. Aceste activităţi pot fi, de obicei, puse în apli-
care rapid (deşi o planificare suficientă este necesa-
ră). Comisia Electorală Centrală are responsabilita-
tea de a oferi acest tip de informaţii, deşi concurenţii 
în cadrul campaniilor electorale şi societatea civilă 
vor informa şi ei auditoriul. Mesajele de informare în 
acest caz se adresează întregului auditoriu (alegăto-
rilor) şi diferitor grupuri-ţintă. 

Educaţia electorală este o activitate de transmi-
tere a informaţiei, a experienţei legate de alegeri, a 
culturii electorale, de influenţare sistematică şi con-
ştientă a dezvoltării intelectuale şi morale privind 
instituţia alegerilor, un ansamblu de măsuri aplica-
te în mod sistematic în vederea formării unui com-
portament electoral conştient. Totalitatea acestei 
acţiuni de comunicare este îndreptată către  întreg 
auditoriul format din alegători, dar diversificată în 
funcţie de grupurile-ţintă către care se adresează. 

Educaţia electorală presupune educarea cetă-
ţenilor, nu numai a celor care au drept de vot, dar şi 
a celor care îl vor obţine. Ea se realizează de către 
autoritatea electorală şi ar trebui să se întîmple şi 
în instituţii de învăţămînt. Demersul educaţional al 
autorităţii electorale se adresează nu numai celor 
„neştiutori”, ci şi celor avizaţi. 

Un grup-ţintă distinct pentru care Comisia Elec-
torală Centrală organizează sistematic acţiuni de 
educaţie electorală este cel al tinerilor. Acest grup 
este format nu numai din tineri care au obţinut prin 
atingerea vîrstei respective dreptul de vot, dar şi 
din persoane care încă nu au vîrsta majoratului. La 
acţiunile de educaţie electorală au fost atraşi chiar 
elevi din ciclul gimnazial.
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Educaţia electorală se referă la aspectele lega-
te de alegeri şi răspunde la întrebările: cum? de ce? 
pentru ce? etc. Programele de educaţie electorală 
vor aborda în mod obişnuit motivarea şi pregătirea 
pentru a participa la alegeri, ele au scopul de a furni-
za tipuri relativ mai complexe de informaţii cu privi-
re la votare şi procesul electoral, preocuparea fiind 
axată pe concepte, cum ar fi legătura dintre dreptu-
rile fundamentale ale omului şi dreptul de vot, rolul, 
responsabilităţile şi drepturile alegătorilor, relaţia 
dintre alegeri şi democraţie şi condiţiile necesare 
pentru alegeri democratice, secretul votului, de ce 
fiecare vot este important şi impactul votului asupra 
responsabilităţii publice, cum se traduc voturile în 
locuri (mandate). Astfel de concepte implică expli-
caţie şi explorare de către auditoriu, nu este doar o 
declaraţie de fapte. Educaţia electorală necesită mai 
mult timp de pregătire şi, în mod ideal, ar trebui să se 
bazeze pe activităţi continue. Acest tip de informaţii 
este cel mai adesea furnizat de autorităţile electorale 
şi organizaţiile societăţii civile. Deocamdată, Comi-
sia Electorală Centrală nu are elaborate programe 
de educaţie electorală, deşi anual organizează acti-
vităţi în acest sens pentru anumite grupuri-ţintă, ca, 
de exemplu: tineri, mass-media, femei.

Educaţia civică este o noţiune mai largă (poa-
te şi ar trebui să includă educaţia electorală) şi în-
seamnă un proces pe termen lung, continuu, fiind 
de obicei încorporat în curriculum-uri de educaţie şi 
alte programe educaţionale. Educaţia civică abor-
dează concepte mai largi care stau la baza unei 
societăţi democratice, cum ar fi rolurile şi respon-
sabilităţile cetăţenilor, ramurilor puterii (guvernului 
de exemplu), interesele politice şi sociale, mass-
media, sectoarele de afaceri şi non-profit, precum 
şi importanţa alegerilor periodice şi competitive. 
Aceasta subliniază nu numai conştientizarea de 
către cetăţeni, dar şi participarea cetăţenească la 
toate aspectele legate de societatea democratică. 
Educaţia civică cuprinde, de obicei, trei elemente 
principale în predare: cunoştinţe civice, valori civice 
şi competenţe civice, pentru a permite celor educaţi 
să dobîndească cunoştinţele şi abilităţile esenţiale 
pentru a fi un cetăţean informat, efectiv conştient şi 
activ cetăţeneşte. Educaţia civică este un proces 
continuu şi nu este legată de ciclul electoral. Cu toa-
te acestea, informarea alegătorilor şi educaţia elec-
torală pot constitui o parte din eforturile mai mari de 
educaţie civică. Educaţia civică se realizează prin 
intermediul sistemului şcolar şi universitar, ea poate 
fi efectuată şi prin intermediul organizaţiilor societă-
ţii civile şi, probabil, de unele instituţii de stat, deşi 
nu neapărat de autoritatea electorală.

II. Analiza contextului

Comisia Electorală Centrală 
În activitatea sa, Comisia Electorală Centrală 

pune un accent deosebit pe educaţia electorală. 
Potrivit Codului electoral, CEC implementează 
programe de educaţie civică şi pregăteşte progra-
me de informare a alegătorilor în perioada elec-
torală. De asemenea, Codul electoral defineşte 
educaţia electorală drept o activitate cu caracter 
educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi gru-
puri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, 
de mass-media şi alte părţi interesate, menită să 
sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor pri-
vind procesele politice şi electorale, pentru exerci-
tarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia 
electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii 
interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor 
de instruire, meselor rotunde, campaniilor infor-
maţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor 
acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia 
Electorală Centrală sau de alte autorităţi.

În 2006, CEC a constituit Secţia educaţie civică, 
training-uri şi secretariat. Printre atribuţiile secţiei se 
enumera implementarea programelor de instruire a 
funcţionarilor electorali, de educaţie civică şi infor-
mare a alegătorilor. Pînă la momentul formării sub-
diviziunii respective, toate activităţile de educaţie 
electorală erau desfăşurate de către organizaţiile 
neguvernamentale, adesea în colaborare cu CEC.

În 2011, CEC a aprobat Planul strategic pentru 
anii 2012-2015, una din direcţiile strategice de bază 
fiind alegători conştienţi şi informaţi. Conform pla-
nului, obiectivul 10 – Mărirea fluxului de informaţii 
privind sistemul şi procedurile electorale – identifică 
mai multe activităţi de educaţie civică: 

– colaborarea cu autorităţile publice în vederea 
desfăşurării acţiunilor de educaţie electorală;

– elaborarea cursurilor de drept electoral pen-
tru universităţi;

– organizarea activităţilor de educaţie electo-
rală şi informare a cetăţenilor.

De asemenea, a fost creată Direcţia comunica-
re, relaţii publice şi mass-media, responsabilă de 
organizarea campaniilor de informare a alegătorilor 
şi desfăşurarea activităţilor de educaţie electorală.

În acest sens, Direcţia exercită următoarele funcţii:
– colaborează cu autorităţile publice pentru or-

ganizarea şi desfăşurarea activităţilor de edu-
caţie civică şi informare a cetăţenilor;

– elaborează şi implementează programe de 
educaţie civică şi informare a cetăţenilor;

– organizează şedinţe periodice ale cluburilor 
de discuţii electorale;
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– studiază practica avansată a altor ţări în do-
meniul educaţiei civice a alegătorilor şi propu-
ne proiecte spre implementare în republică.

În gestiunea Direcţiei se află Biroul de informare 
şi documentare al cetăţenilor pe lîngă CEC, care:

– asigură informarea activă, corectă şi la timp a 
cetăţenilor asupra chestiunilor de interes public;

– răspunde solicitărilor/întrebărilor cetăţenilor 
(prin telefon, prin intermediul reţelelor sociale/
electronic şi personal);

– menţine informaţiile, documentele aflate la 
dispoziţia sa în formă actualizată;

– elaborează şi implementează programe de 
educaţie electorală şi informare a cetăţenilor;

– asigură funcţionarea liniei instituţionale de in-
formare pentru cetăţeni;

– acordă asistenţa şi sprijinul necesar solici-
tanţilor pentru căutarea şi identificarea infor-
maţiilor.

Organizaţiile guvernamentale şi neguverna-
mentale 

Conlucrarea CEC cu organizaţiile neguver-
namentale a cunoscut o largă dezvoltare în do-
meniul educaţiei electorale. Pe parcursul anilor 
2009-2011, ONG-urile, în parteneriat cu CEC, au 
desfăşurat un şir de acţiuni, printre care semina-
re, mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice 
electorale, campanii de educaţie electorală şi in-
formare a alegătorilor, campanii de voluntariat de 
mobilizare la alegeri, teatru social, elaborare emi-
siuni educativ-informative şi difuzarea acestora, 
elaborarea materialelor printate. 

ONG-urile s-au implicat activ în cadrul campa-
niilor electorale, obiectivul fiind sporirea nivelului 
de informare şi conştientizare al cetăţenilor la pro-
cesul electoral în vederea ridicării nivelului de cul-
tură politică şi participare la alegeri. În campaniile 
electorale din 2009, materialele de educaţie civică 
şi electorală, comandate de ONG-uri sau alte per-
soane, au fost difuzate de instituţiile mass-media 
doar după avizarea prealabilă a acestora de către 
Comisia Electorală Centrală.

Este de menţionat faptul ca în 2011 a fost în-
cheiat un Acord de parteneriat între CEC şi Coaliţia 
Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (CALC) pri-
vind colaborarea în domeniul educaţiei electorale 
în contextul alegerilor locale generale din 5 iunie 
2011, instituţiile asumîndu-şi responsabilităţi în 
timpul campaniei electorale. Astfel, partea motiva-
ţională a fost acoperită CALC, care întruneşte 12 
ONG-uri locale, iar CEC a fost responsabilă de par-
tea informativă.

În perioada dintre alegeri şi în campaniile elec-
torale, CEC cooperează activ cu un şir de organiza-
ţii neguvernamentale: Coaliţia Civică pentru Alegeri 
Libere şi Corecte, Asociaţia Promo-LEX, Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES şi-a 
încetat activitatea în 2013), Fundaţia Est-Europea-
nă, IDIS „Viitorul”, Consiliul Naţional al Tineretului 
din Moldova (CNTM), Institutul de Politici Publice 
(IPP), Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marke-
ting „CBS-AXA”, Asociaţia pentru Democraţie Parti-
cipativă (ADEPT) ş.a. 

 
Partidele politice
Partidele politice realizează legătura dintre so-

cietatea civilă şi societatea politică, prin intermediul 
reprezentării intereselor populaţiei sau a unor gru-
puri sociale. Una din funcţiile principale ale parti-
delor este educarea electoratului, fiind şi formatori 
ai opiniei publice şi conştiinţei civice. Partidele au 
obligaţia civică de a sensibiliza populaţia la proble-
mele societăţii. 

În 2008, CEC, în parteneriat cu ADEPT, a orga-
nizat expoziţia „PARTIDE.MD” şi a oferit partidelor 
politice să se prezinte alegătorilor, promovîndu-şi 
misiunea şi valorile.

Totuşi, în Republica Moldova, această funcţie 
de educare a electoratului este diminuată, iar parti-
dele politice sunt mai mult preocupate de cucerirea 
puterii de stat. Astfel, în timpul alegerilor, rolul aces-
tora este semnificativ şi este legat de:

– întocmirea listelor electorale;
– selectarea şi pregătirea personalului secţiilor 

de votare;
– monitorizarea alegerilor prin acreditarea ob-

servatorilor;
– întocmirea contestaţiilor;
– agitaţia electorală.

Mass-media
Este de remarcat faptul că mass-media are o 

misiune semnificativă în educarea electoratului. În 
acest sens, mass-media poate fi un instrument efici-
ent în promovarea educaţiei alegătorilor prin furniza-
rea de informaţii despre cum, cînd şi unde să voteze, 
caracterul secret al votului, rolul şi importanţa votului.

Conform Codului electoral, mijloacele de in-
formare în masă fondate de autorităţi publice sînt 
obligate, iar cele private sînt în drept să difuzeze 
gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi 
motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, des-
făşoară campanii de informare a alegătorilor des-
pre procedura de vot şi despre alte particularităţi 
ale votării.
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Materialele de educaţie civică şi electorală, co-
mandate de asociaţiile obşteşti sau alte persoane, 
se vor difuza gratuit de instituţiile mass-media doar 
după coordonarea prealabilă scrisă a acestora cu 
CEC. Volumul maxim al spoturilor motivaţionale, 
de educaţie civică şi electorală, care urmează a fi 
difuzate gratuit, se stabileşte în declaraţia privind 
politica editorială pentru reflectarea alegerilor.

Atît campania electorală, cît şi alegerile în gene-
ral pot fi calificate nu doar ca un mecanism de tes-
tare a gradului de democraţie într-o societate sau 
a maturităţii acesteia, ci şi ca un test de profesio-
nalism, sinceritate şi onestitate pentru mass-media 
din ţară. Or, „nota” care va fi acordată odată cu in-
troducerea în urne a buletinului de vot, de către ce-
tăţeni în ziua alegerilor, va fi şi o notă dată activităţii 
mass-media în reflectarea alegerilor. În acest fel, 
mass-media îşi are gradul său de responsabilitate 
pentru acest proces, în primul rînd, ca instrument 
de informare a societăţii, în al doilea rînd, ca instru-
ment „educator” al cetăţenilor şi, în al treilea rînd, 
ca instrument de formare a opiniei publice.

Instituţiile de învăţămînt
Sistemul educa ţional are un rol crucial în forma-

rea indivizilor în calitate de cetăţeni activi, indepen-
denţi şi responsabili. 

Un curs de educaţie civică necesită o abor-
dare integratoare la nivelul şcolii, care trebuie să 
se adapteze pentru a face faţă evoluţiei societăţii 
prin stimularea socializării po litice a elevilor, prin 
pregătirea pentru învăţarea permanentă şi prin 
asigurarea exercitării directe a drepturilor omului 
şi democraţiei participative în instituţia de învă-
ţămînt. Cadrele didactice ce implementează edu-
caţia civică au menirea să gîndească pros pectiv 
în procesul de formare a viitorului cetăţean, să fie 
creativi, să elaboreze strategiile educative cele 
mai eficiente, pentru a conduce demersul de for-
mare a personalităţii ele vului spre scopuri majore 
cu caracter moral şi civic: formarea unui cetăţean 
informat, responsabil şi activ care posedă şi pro-
movează valorile general umane. 

În scopul formării atitudinii civice la tînăra gene-
raţie, CEC desfăşoară un şir de activităţi de educa-
ţie electorală implicînd instituţiile de învăţămînt din 
ţară (licee, universităţi), printre acţiunile de bază 
se numără concursuri de postere, slogane, desen, 
concursul artistic-umoristic „TVC”, seminare, jocuri 
de simulare, teatru social, mese rotunde, lecţii pu-
blice. De asemenea, elevii şi studenţii sunt invitaţi 
să participe la Ziua uşilor deschise, Ziua Tînărului 
Alegător, Ziua Internaţională a Alegerilor, eveni-
mentele desfăşurîndu-se anual.

Analiză comparativă privind desfăşurarea campaniilor de educaţie electorală 

Nr.
d/o Ţara

Cine desfăşoară campanii 
de educaţie civică 

(informarea alegătorilor despre unde, cînd 
şi cum se efectuează înregistrarea/votarea)

Cît de des se 
desfăşoară campa-
nii de educaţie civi-
că la nivel naţional

Existenţa campaniilor 
de educaţie civică 
la nivel naţional

1. Australia - Comisia Electorală Australiană (funcţionează 
un Centru Naţional de Educaţie Electorală); 
- partidele politice, candidaţii; 
- mass-media.

Permanent
(materiale plasate pe 
pagina web oficială)

Există, desfăşurată de 
CEA şi Guvern

2. Belgia - Direcţia Alegeri a Serviciului Public Federal 
(Ministerul de Interne);
- autorităţile publice locale.

Perioada electorală Nu există

3. Canada - Agenţia pentru Alegeri (instituţie a Parlamen-
tului);
- organizaţiile neguvernamentale; 
- partidele politice/candidaţii; 
- mass-media.

Permanent Nu există

4. Estonia - Comisia Electorală Naţională;
- mass-media.

Perioada electorală Există, desfăşurată de 
CEN

5. Franţa - Ministerul de interne;
- autorităţile publice locale; 
- ONG; 
- partidele politice/candidaţii; 
- mass-media.

Permanent Nu există

6. Georgia - Comisia Electorală Centrală;
- organele electorale de circumscripţie.

Perioada electorală Nu există
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7. Italia - Mass-media Perioada electorală Nu există
8. Letonia - Comisia Electorală Centrală Permanent Există, desfăşurată de 

CEC, ONG şi mass-media
9. Lituania - Comisia Electorală Centrală;

- organele electorale regionale/locale.
Permanent Există, desfăşurată de 

CEC

10. Mexic - Institutul Electoral Federal  Permanent Există, desfăşurată de IEF
11. Polonia - Comisia Electorală Naţională;

- ONG;
- mass-media.

Perioada electorală Nu există

12. România - Autoritatea Electorală Permanentă Permanent Există, desfăşurată de AEP
13. Rusia - Comisia Electorală Centrală;

- organele electorale regionale/locale;
- Guvernul;
- ONG;
- mass-media.

Perioada electorală

14. Ucraina - Comisia Electorală Centrală;
- organele electorale regionale/locale

Perioada electorală Există, desfăşurată de 
CEC

ţie. În acest sens, CEC iniţiază procedura cu privire 
la satisfacţia părţilor interesate, scopul căruia este 
evaluarea nivelului de satisfacţie a părţilor interesa-
te (diverse categorii de subiecţi), identificarea me-
todelor de măsurare a calităţii deservirii subiecţilor 
în activităţile desfăşurate de CEC şi coordonarea 
eficientă a fluxului informaţional.

În principiu, rolul campaniilor electorale este cel 
de educare civică, servind ca un instrument de so-
cializare politică a cetăţenilor, iar activităţile de edu-
caţie electorală se împart în două perioade: perioa-
da dintre alegeri şi perioada electorală.

a) Activităţi de educaţie electorală în perioada 
dintre alegeri

Cele mai importante evenimente de educaţie 
electorală în perioada dintre alegeri se rezumă la Ziua 
internaţională a alegerilor şi Ziua tînărului alegător. 

Ziua Internaţională a Alegerilor (ZIA) se sărbă-
toreşte în prima joi a lunii februarie anual. Activi-
tăţile consacrate acestui eveniment sunt diverse, 
acestea luînd amploare din an în an. Scopul aces-
tor activităţi este să atragă atenţia cetăţenilor asu-
pra importanţei alegerilor democratice.

Ziua tînărului alegător se sărbătoreşte în oc-
tombrie-noiembrie a fiecărui an prin organizarea 
diverselor acţiuni, urmărindu-se formarea concepţi-
ei despre alegerile democratice, cunoaşterea drep-
turilor şi obligaţiilor alegătorilor, formarea atitudinii 
civice şi conştientizarea necesităţii participării la 
procesul electoral a tinerilor.

Activităţile din cadrul acestor evenimente sunt 
diverse, astfel încît să capteze interesul tinerilor 
pentru procesul electoral.

Ţări în care nu se desfăşoară campanii de edu-
caţie electorală: Emiratele Arabe Unite, China, Ca-
merun, Muntenegru, Malta, Arabia Saudită, Vatican.

III. Eficienţa activităţilor de educaţie electorală 
desfăşurate de Comisia Electorală Centrală în 

perioada 2009-2013

În anul 2008, CEC a probat Strategia pentru in-
struirea funcţionarilor electorali şi educaţie civică a 
alegătorilor pentru anii 2008-2013, care a condus 
la organizarea unui şir de activităţi de educare a 
alegătorilor, dar şi la definirea campaniilor de infor-
mare în alegeri. 

Planul strategic pentru anii 2012-2014, aprobat 
în 2011, stabileşte una din direcţiile de bază Alegă-
tori conştienţi şi bine informaţi, ceea ce reprezintă 
una din principalele condiţii pentru garantarea des-
făşurării unor alegeri libere şi corecte şi obţinerea 
unei rate de participare înalte. Astfel, CEC  şi-a pro-
pus să desfăşoare o serie de activităţi pentru edu-
caţia electorală a cetăţenilor, informarea calitativă şi 
operativă a acestora privind procedurile electorale.

De asemenea, aprobarea de curînd a unei Stra-
tegii de comunicare va oferi o îndrumare generală cu 
privire la modalitatea de comunicare cu diferite cate-
gorii de subiecţi interesaţi, facilitînd considerabil utili-
zarea diverselor instrumente de educaţie electorală. 

Totodată, în cadrul CEC a fost iniţiată imple-
mentarea unui Sistem de Management al Calităţii în 
conformitate cu prevederile standardului internaţio-
nal ISO 9001:2008. Unul din angajamentele aces-
tui sistem este menţinerea unui dialog permanent 
cu funcţionarii electorali şi clienţii externi în scopul 
monitorizării şi îmbunătăţirii nivelului lor de satisfac-
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Anul Activităţi ZIA Activităţi ZTA

2009 - difuzare 1 spot*
- distribuire calendare tematice în toate instituţiile de 
învăţămînt din ţară.  

- elaborate materiale instructiv-educative: diapoziti-
ve „Ziua tînărului alegător”, însoţite de un Îndrumar 
şi exerciţiu de simulare „Alegerile în clasa mea”;
- în licee din ţară: mese rotunde, conferinţe, ore de 
dirigenţie, expoziţii de carte, dezbateri, jocuri de si-
mulare a alegerilor etc.

2010 - lecţii publice în universităţi (16);
- 4 mese rotunde în universităţi;
- întîlniri cu deputaţii;
- întîlniri cu analişti politici;
- o emisiune tv;
- două emisiuni radio;
- simularea unui referendum la liceu.

- invitaţi liceeni ai clasei a XII-a din toate raioanele - 
„O zi la Comisia Electorală Centrală”;
- o lecţie publică la CEC;
- vizitarea subdiviziunilor aparatului Comisiei;
- jocuri metodologice cu elevii invitaţi.

2011 - conferinţă de presă;
- difuzare 1 spot;
- masă rotundă: „Raţiunea de a vota” (USM);
- lansare concurs de slogane şi postere;
- o emisiune tv;
- două emisiuni radio.

- concursul umoristic TVC „20 de ani de alegeri de-
mocratice”

2012 - conferinţă de presă;
- difuzare 1 spot;
- o emisiune tv;
- două emisiuni radio.

- nu a avut loc*

2013 - conferinţă de presă;
- difuzare 1 spot;
- o emisiune tv;
- tipărirea unui pliant informativ despre CEC;
- lecţii publice în universităţi (6).

- genericul „Cunoaşte dreptul tău electoral”;
- lecţie publică pentru studenţii anului I ai instituţiilor 
de învăţămînt superior (8);
- TVC „Am dat un vot pentru 4 ani”.

2014 - conferinţă de presă;
- lecţii publice în licee din ţară (26);
- reeditare broşură „Cunoaşte-ţi dreptul tău electoral”;
- lansare concurs de desene „Primul vot”.

Urmează să aibă loc

* în 2009 ZIA a coincis cu organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare, iar în 2012 – activităţile s-au 
suprapus cu organizarea aniversării a 15-a a înfiinţării 
CEC.

b) Activităţi de educaţie electorală în perioada 
electorală

În perioada 2009-2013, CEC a organizat 5 scru-
tine: 3 alegeri parlamentare, un referendum republi-
can constituţional şi alegeri locale generale. Cam-
paniile de informare şi educaţie electorală, desfă-
şurate pentru scrutinele sus-menţionate, au fost 
desfăşurate cu suportul şi asistenţa organizaţiilor 
internaţionale, precum Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) prin proiectul „Suport 
electoral pentru Moldova”, Consiliul Europei, Fun-
daţia Internaţională pentru Sisteme Internaţionale 
(IFES) şi Organizaţia Internaţională a Migraţiei.

Este de menţionat faptul că pentru fiecare cam-
panie de informare au fost elaborate strategii care 
să asigure informarea corectă  şi rapidă a alegă-

torilor. Strategiile pentru campaniile de informare 
şi educaţie electorală au inclus elaborarea unui 
concept ce cuprinde mesajul (sloganul) pentru ale-
gători, realizarea materialelor tipărite, realizarea şi 
difuzarea spoturilor, sms, asigurarea liniei fierbinţi, 
desfăşurarea concursurilor etc.

Slogane utilizate în cadrul campaniilor elec-
torale (2009-2011)

Sloganele utilizate în campaniile electorale au 
fost axate pe ideea că un alegător informat este un 
alegător conştient.

Dacă în campaniile de informare din 5 aprilie 
şi 29 iulie 2009 scopul a fost să determine alegă-
torul de a lua o poziţie proactivă faţă de procesul 
electoral şi participarea la vot a acestuia, atunci în 
campania din 28 noiembrie 2010, CEC a ales să 
apeleze la sentimente patriotice şi la responsabili-
tate civică, unind oamenii de diferite vîrste, cultură 
şi statut social, indiferent de locul aflării lor. 
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În campania din 5 iunie 2011 pentru alegeri-
le locale generale, concepţia a avut o încărcătură 
emoţională care sugerează apartenenţa individu-
lui la un tot întreg, alegătorii, printr-un efort comun, 
decid soarta localităţii lor.

În campania din 5 septembrie 2010 pentru refe-
rendumul republican constituţional, CEC s-a focali-
zat mai mult pe informarea alegătorilor din punctul 
de vedere al procedurii de participare la scrutin, slo-
ganul pentru această campanie lipsind. 

  

Anul

       Sloganul

2009, 
5 aprilie

2009, 
29 iulie

2010,
5 septembrie

2010,
28 noiembrie

2011, 
5 iunie

Votul tău contează! 
Nu ezita, votează!

Votul tău contează! 
Tu decizi, votează! – Votează, lume!

Cu paşi mici facem 
lucruri mari!

Spoturi de educaţie electorală
Pentru fiecare campanie de informare şi educa-

ţie electorală, CEC s-a străduit să informeze elec-
toratul în mod adecvat, prin mesaje succinte, preci-
se şi obiective despre toate procedurile ce vizează 
procesul electoral. Spoturile au fost realizate şi în 
limba rusă, de asemenea, fiind însoţite de subtitre 

pentru a facilita înţelegerea lor de către persoanele cu 
dizabilităţi. Spoturile au fost difuzate prin intermediul 
instituţiilor audiovizuale din ţară şi de peste hotare, de 
asemenea acestea fiind distribuite şi pe reţelele de 
socializare (Facebook, YouTube). Este de menţionat 
faptul că spoturile au fost adresate diferitor grupuri-
ţintă de alegători din ţară şi din afara ţării. 

Anul Video Audio Motivaţionale Procedurale Ro/Ru Subtitrare

2009,
5 aprilie 12 - 4 7 da da

2009,
29 iulie 16 11 9 7 da da

2010,
5 septembrie 4 4 - 4 da -

2010,
28 noiembrie 11 4 6 5 da da

2011, 
5 iunie 16 7 10 6 da da

Fiecare campanie de informare şi educaţie 
electorală s-a distins prin caracterul unic pe care l-a 
avut. În campania din 5 aprilie 2009 pentru alegeri 
parlamentare, spoturile conţin imagini şi situaţii cu 
care alegătorul se poate uşor asocia: în fiecare din 
secvenţele spotului general, eroii ratează scopul lor 
din cauza lipsei de timp, de argumente sau consec-
venţă. Astfel s-a dorit o disociere între nereuşitele 
şi oportunităţile pe care ar putea să le rateze dacă 
nu votează.

Campania de informare şi educaţie electorală 
din 29 iulie 2009 a urmărit continuitatea activităţii 
CEC în ceea ce priveşte educaţia electorală şi 
informarea alegătorilor din campania preceden-
tă şi anume au fost preluate aceleaşi imagini şi 
subiecte. În această campanie, CEC prezintă un 
alegător căruia i s-a oferit a doua şansă de a-şi 
alege soarta şi viitorul, acesta este un alegător 
care decide.

Campania de informare din 28 noiembrie 2010 
pentru alegerile parlamentare anticipate a fost una 

inedită. Motto-ul principal al campaniei a fost ales 
„Lume, lume”, bazat pe cunoscutul cîntec popular 
„Lume, soro lume” al interpretei de muzică populară 
românească, Maria Tănase. Mesajul a fost unul de 
încurajare a oamenilor să voteze în număr cît mai 
mare pentru binele ţării. Spoturile procedurale au 
fost realizate într-o manieră creativă şi amuzantă, nu 
prea didactică şi plictisitoare, fiind desene animate.

Campania de informare şi educaţie electorală 
din 5 iunie 2011 cu genericul „De la mic la mare” s-a 
înscris perfect în specificul alegerilor locale: oame-
nii din cel mai mic sătuc, de rînd cu cei din comune, 
oraşe şi municipii, dispun de drepturi egale pen-
tru a-şi alege reprezentanţii la nivel local. Această 
abordare are o încărcătură emoţională care suge-
rează apartenenţa individului la un tot întreg. Este 
de remarcat faptul că în această campanie pentru 
prima dată, actorii din spoturile de procedură elec-
torală au fost funcţionarii CEC, punîndu-se accent 
pe promovarea imaginii CEC şi pe oamenii din spa-
tele alegerilor.
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Materiale tipărite distribuite
Materialele promoţionale realizate în campani-

ile de informare şi educaţie electorală pentru scru-
tine s-au distins prin culoarea utilizată, forma sti-
lizată a cuvîntului „Votează” şi a literei „V”. Vizibi-
litatea imaginilor plasate în aer liber pe panourile 

stradale a exercitat un rol important în campaniile 
de educaţie electorală, toate materialele fiind în 
corespundere cu identitatea vizuală a instituţi-
ei. În tabelul de mai jos sunt reflectate cifre ale 
materialelor tipărite în campaniile de informare şi 
educaţie electorală.

Anul Tipuri de materiale tipărite Altele

2009, 
5 aprilie

- 20 de buillboard-uri;
- 20 de light-box-uri;
- 6 street-linere;
- 200 000 de pliante pentru studenţi;
- 20 000 de postere;
- 7 000 de pixuri;
- 50 000 de inserturi pentru paşaport;
- 40 000 de pliante cu adresele ambasadelor;
- 10 000 de leaflet-uri pentru cetăţenii de peste hotare;
- 150 000 de calendare mici.

Linia fierbinte

2009, 
29 iulie

- 57 de billboard-uri;
- 20 de light-box-uri;
- 16 street-linere;
- 6450 de postere motivaţionale;
- 2000 de postere „Votarea pas cu pas”;
- 2000 de postere „Proces-verbal de totalizare a votării”;
- 500 de postere privind declararea locului de şedere;
- 40 000 de pliante pentru cetăţenii de peste hotare.

SMS motivaţional şi 
SMS procedural – 
410 000 de alegători

Linia fierbinte

2010, 
5 septembrie

- 2000 de postere „Votarea pas cu pas”;
- postere procedurale pentru secţiile de votare.

2010, 
28 noiembrie

- 600 de postere motivaţionale; 
- 54 000 de broşuri cu adresele ambasadelor;
- 54 000 de calendare tematice;
- 300 de postere procedurale pentru secţiile de votare de peste hotare;
- 3000 de postere „Votarea pas cu pas” în română şi rusă;
- 200 000 de magneţi „Votează, lume”;
- 2000 de postere „Proces-verbal de totalizare a votării”.

SMS motivaţional –
circa 800 000 de 
abonaţi
FB, YouTube
Videoclip „Lume, lume”
Concurs „Cîntă, lume”
Linia fierbinte

2011, 5 iunie - 50 000 de leaflet-uri;
- 2400 de postere „Votarea pas cu pas” în română şi rusă;
- 2400 de postere motivaţionale în română şi rusă;
- 90 de panouri stradale;
- bannere Internet.

Microbuz promoţional 
în ţară (echipa mobilă)
FB, YouTube
Joc tip Jeopardy
Linia fierbinte

Motivaţionale

Procedurale
Audio

Video
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În afară de materialele tipărite, menţionăm ser-
viciul „Linia fierbinte a Comisiei Electorale Centrale” 
instituit pentru fiecare campanie în parte, pentru a 
oferi informaţii alegătorilor despre alegeri. 

Un instrument educativ în campania din 28 no-
iembrie 2010 l-a constituit concursul „Cîntă, 
lume”, în acest scop creîndu-se o pagină speci-
ală, www.lume.md unde alegătorii erau încurajaţi 
să-şi înregistreze versiunile lor cîntecului „Lume, 
lume”. Cîştigătorii concursului au primit premii de 
valoare.

O parte componentă a campaniei de informare 
din 5 iunie 2011 a fost autobuzul promoţional cu o 
echipă de animatori pentru distribuirea materiale-
lor electorale în oraşele din ţară, organizînd şi jocul 
„Jeopardy”, reprezentat ca un chestionar scurt, or-
ganizat ca o reprezentaţie amuzantă pentru a sti-
mula implicarea mai multor participanţi.

Acţiunile de educaţie civică şi informare a ale-
gătorilor constituie o componentă esenţială a pro-
cesului democratic. Plenitudinea activităţilor de 
acest gen, desfăşurate de către Comisia Electo-
rală Centrală, atît în timpul campaniei electorale, 
cît şi în perioada dintre alegeri, au ca scop încu-

rajarea tinerilor de a participa la alegeri, precum 
şi sensibilizarea altor categorii de cetăţeni privind 
rolul şi importanţa normelor şi principiilor demo-
cratice. Totodată, acestea contribuie în mod evi-
dent la ridicarea gradului de cunoaştere de către 
cetăţeni a normelor democratice şi la cultivarea 
spiritului civic în societate. Asigurarea alegătorilor 
cu informaţii complete despre procedura şi proce-
sele de votare constituie un element-cheie pentru 
a obţine o rată înaltă la alegeri, iar educaţia elec-
torală constituie un factor important în asigurarea 
standardelor de calitate ale procesului electoral. 
Convingerea unui număr cît mai mare de alegători 
să iasă la votare este extrem de importantă pentru 
ca procesul electoral să rămînă unul credibil şi re-
almente reprezentativ pentru opţiunea cetăţenilor.

Practica internaţională demonstrează că cele 
mai eficiente mijloace de realizare a campaniilor 
electorale sînt spoturile audio/video şi posterele. 
Acestea reprezintă o sursă importantă de informare 
pentru electorat. De asemenea,  mitingurile/flash-
moburile, Internetul şi exerciţiile de simulare ale 
alegerilor au un rol semnificativ în campanii.

Educaţia electorală joacă un rol important în 
procesul electoral. De exemplu, în Venezuela, pen-
tru implementarea cu succes a e-votingului, un rol 
semnificativ l-au avut programele de informare şi 
educaţie electorală. Lipsa campaniilor de educaţie 
electorală nu este o provocare, ci o oportunitate de 
a implica cetăţenii şi de a sensibiliza alegătorii cu 
privire la importanţa participării lor la alegeri.1

1 http://e-lected.blogspot.com/2013/02/voter-education-
opportunity-for-e-voting.html

IV. Profilul electoratului din Republica Moldova
Pentru a avea o campanie de educaţie elec-

torală eficientă şi eficace, este nevoie de cît mai 
multe informaţii şi date statistice despre alegă-
tori şi problemele/necesităţile care îi preocupă pe 
aceştia. În acest context, este necesar de luat în 
considerare şi de analizat multilateral mai multe 
aspecte-cheie:

– populaţie (vîrstă, sex, profesie);
– situaţia forţei de muncă (proporţia şomerilor);
– sănătate şi educaţie;

Mijloacele utilizate în realizarea educaţiei electorale
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– nevoile sociale ale comunităţii;
– zonele rurale;
– comportamentul de vot la alegerile precedente.
Analiza acestor factori este indispensabilă, 

deoarece o abordare şi o evaluare inadecvată a 
situaţiei existente pot conduce la realizarea unei 
campanii de educaţie electorală şi informare a ale-
gătorilor ineficientă.

În conformitate cu datele prezentate de Biroul 
Naţional de Statistică, numărul populaţiei stabile 
la începutul anului 2014 a fost de 3557,6 mii. În 
acelaşi timp, în urma auditului listelor electorale, 
realizat de Comisia Electorală Centrală în luna 
martie 2014, s-a constat că cifra alegătorilor este 
de 2 713 498, cu 30 002 mai mulţi alegători decît 
în martie 2012 (2 683 496). Sub aspectul gender, 
se constată că mai mult de jumătate din populaţia 
Republicii Moldova o constituie femeile, 51,9%.

Tinerii alegători 
Dezvoltarea democratică a unei ţări depinde 

în mare parte de nivelul integrării sociale, inclu-
ziunii şi pregătirii politice a tinerilor în societate. 
După cum arată cercetările, nivelul de înţelegere 
a proceselor politice de către tinerii din Republi-
ca Moldova este scăzut, ceea ce face ca tinerii 
să fie un grup uşor de manipulat în timpul şi după 
campaniile electorale. Astfel, conform rezultatelor 
BOP (aprilie 2014), circa 59% din tinerii de 18-29 
de ani au declarat că se interesează nici mult, nici 
puţin de politică, 17% - puţin şi 6% - deloc nu se 
interesează de politică. Această stare de lucruri 
poate determina tinerii să ia decizii superficiale 
în legătură cu candidaţii, bazîndu-se mai degrabă 
pe campaniile de marketing pre-electoral, decît pe 
analiza critică a rapoartelor şi rezultatelor concu-
renţilor electorali.

Un rol deosebit în formarea culturii civice a 
electoratului juvenil îi revine în special sistemului 
de învăţământ, prin intermediul căruia statul ar pu-
tea obţine o generaţie cu o cultură politică partici-
pativă. Prin urmare, este necesară introducerea în 
curriculumul şcolar a unui obiect de studiu, care 
ar familiariza tinerii alegători cu procesele şi fe-
nomenele politice. Potenţialii alegători trebuie să 
obţină un set de cunoştinţe utile, ce ar servi drept 
stimul pentru ei de a se implica ulterior în activi-
tatea societăţii civile. În afară de aceasta, Comi-
sia Electorală Centrală, în colaborare cu mass-
media, autorităţile publice, organizaţiile societăţii 
civile, trebuie să desfăşoare activităţi eficiente în 

rîndul populaţiei cu scopul modernizării culturii po-
litice, să-şi unifice şi consolideze eforturile pentru a 
contribui la dezvoltarea competenţelor tinerilor de 
a analiza critic complexitatea proceselor electorale.

Alegătorii urbani versus alegătorii rurali
Sub aspectul mediului de reşedinţă, mai mult 

de jumătate din populaţia Republicii Moldova o 
constituie locuitorii mediului rural – 2073,8 mii 
de persoane, sau 58,3%. În mediul urban locu-
iesc 1485,8 mii de persoane, sau 41,7%. Repar-
tizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 
51,9% (1847,8 mii de persoane) – femei şi 48,1% 
(1711,7 mii de persoane) – bărbaţi.
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La etapa actuală, societatea civilă a Republicii 
Moldova parcurge o perioadă destul de dificilă de 
consolidare. O parte semnificativă a electoratului are 
un nivel scăzut de cultură politică, nu îşi formează 
propriile opinii faţă de situaţia politică din ţară în urma 
consultării informaţiei din surse diverse şi nu contri-
buie la dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile.

Vom menţiona că atît perioada îndelungată de 
tranziţie în care se află Republica Moldova, precum 
şi lipsa unor progrese semnificative în sfera econo-

mică, socială şi politică, a condus la formarea unui 
grup impunător de persoane care nu doresc să par-
ticipe la alegeri.

În acest context, vom menţiona despre faptul 
că la întrebarea din Barometrul de opinie publică 
din aprilie 2014 „Dacă duminica viitoare s-ar orga-
niza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, 
Dvs. v-aţi duce la vot?”, în funcţie de mediul de re-
şedinţă, respondenţii au oferit răspunsurile prezen-
tate în diagrama de mai jos.

Mediul urban Mediul rural

Dacă duminica viitoare
s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova,

Dvs. v-aţi duce la vot?
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În Republica Moldova nu se atestă o diferenţă 
vădită de comportament electoral între votanţii din 
mediul urban şi cei din mediul rural. Însă practica in-
ternaţională din domeniu atestă o pierdere a intere-
sului de participare la alegeri mai evidentă la nivelul 
mediului urban, spaţiu în care cetăţeanul are o pale-
tă diversă de preocupări, dar şi de aşteptări. 

Problemele majore cu care se confruntă soci-
etatea noastră pot fi soluţionate doar printr-o cola-
borare eficientă a guvernanţilor cu întreaga popu-
laţie a ţării.

Nivelul de educaţie şi ocupaţie a electoratului
Cultura politică a electoratului se manifestă prin 

diverse forme de activitate şi comportament politic 
al cetăţenilor şi este în strictă dependenţă cu nivelul 
de şcolarizare şi ocupaţie a acestora.

În funcţie de nivelul de educaţie al electora-
tului, precum şi sub aspectul gender, femeile din 

Republica Moldova au un nivel de pregătire mai 
înalt decît bărbaţii: 27,8% din ele au studii supe-
rioare şi 20,3% – medii de specialitate, în timp ce 
printre bărbaţi aceşti indicatori constituie, respec-
tiv, 22,1% şi 12,1%.

În conformitate cu datele prezentate de Biro-
ul Naţional de Statistică, în anul 2013, populaţia 
economic-activă (populaţia ocupată plus şomerii) 
din Republica Moldova a constituit 1288,4 mii de 
persoane, fiind în creştere cu 1,7% (21,5 mii) faţă 
de anul 2012. Ponderea populaţiei ocupate s-a 
micşorat în mediul rural, iar în mediul urban a 
rămas neschimbată.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul 
alegătorilor activi economic nu se observă: ponde-
rea bărbaţilor (51,8%) a depăşit puţin ponderea fe-
meilor (48,2%), iar ponderea alegătorilor încadraţi 
în cîmpul muncii în mediul urban a fost mai mică 
faţă de cea a alegătorilor din mediul rural: respectiv 
45,0% şi 55,0%.

Un alt aspect important care urmează a fi re-
marcat îl constituie şomajul tinerilor, acesta fiind 
mult mai ridicat printre tinerii în vîrstă de pînă la 
24 ani din regiunile rurale (8,9 mii) decît în cele 
urbane (7,4 mii). Totodată, deoarece există o co-

relaţie negativă între vîrstă şi riscul de a fi şomer, 
astfel încît persoanele în vîrstă de pînă la 24 de 
ani se confruntă cu un risc de două ori mai mare 
de a fi şomeri decît segmentul următor de vîrstă 
(25-34 de ani). 

Evoluţia trimestrială a ratelor de şomaj şi subocupare

Rata şomajului Rata de subocupare

Evoluţia trimestrială a ratelor de activitate şi ocupare

Rata de activitate Rata de ocupare
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V. Grupurile-ţintă
Educaţia electorală este un proces foarte com-

plex, care presupune desfăşurarea activităţilor de 
informare şi educaţie civică a tuturor participanţilor 
la procesul electoral şi în special a unor categorii 
specifice de alegători, cum ar fi: tinerii alegători, fe-
meile, persoanele cu dizabilităţi ş.a. 

În momentul de faţă, în condiţiile în care socie-
tatea informaţională se dezvoltă cu paşi rapizi, iar 
sistemele informaţionale, de comunicare şi analiză 
demonstrează o funcţionalitate şi un impact înalt 
asupra societăţii per ansamblu, problema educaţiei 
electorale necesită o abordare complexă, în special 
la etapa de elaborare a documentelor de politici pu-
blice aferente domeniului electoral.

La etapa de planificare a campaniei de educaţie 
electorală  se impune o segmentare a electoratului, 
scopul căreia rezidă în identificarea şi delimitarea 
grupurilor-ţintă, adică a acelor grupuri de alegători 
omogeni, din diferite puncte de vedere şi la care se 
doreşte să ajungă mesajul. Segmentarea poate fi 
aplicabilă în funcţie de diverse criterii: zona de re-
şedinţă (urban/rural), factori demografici etc., însă 
în aceste situaţii apar dificultăţi în a decide:

•	 eficienţa alocării resurselor;
•	 colectarea de date relevante şi corecte cu 

privire la electorat;
•	 identificarea grupurilor-ţintă care cu certitudi-

ne vor răspunde la „stimuli”;
•	 posibilitatea comunicării unui mesaj clar 

către grupurile-ţintă;
•	 aspecte legate de mesaj: stil, conţinut, cana-

le de promovare;
•	 evaluarea impactului segmentării electoratului.

În procesul de identificare a grupurilor-ţintă se 
recomandă utilizarea metodei de analiză a docu-
mentelor  şi se va face referinţă la următoarele sur-
se de informare:

a) sondajele de opinie;
b) analizele pre şi post-electorale;
c) sondarea preferinţelor;
d) recensămîntul populaţiei;
e) registrul alegătorilor;
f) altele 
Practic, rolul segmentării este să împartă electo-

ratul şi să indice grupurile de alegători asupra cărora 
Comisia Electorală Centrală trebuie să-şi concentre-
ze la maxim eforturile şi resursele disponibile, pentru 
a atinge obiectivele campaniilor de educaţie electo-
rală. În urma segmentării, pe baza cercetărilor can-
titative şi calitative, vor fi identificate mai multe gru-
puri-ţintă (fie mai extinse, fie mai reduse), cum ar fi:

a) tinerii care votează pentru prima dată/stu-
denţii;

b) alegătorii din diasporă;
c) femeile;
d) persoanele cu dizabilităţi.
În diagrama de mai jos este reflectată corelaţia 

dintre cele cinci elemente care contribuie la obţine-
rea unei campanii de educaţie electorală eficientă. 
Potrivit diagramei/ciclului comunicării, pentru a iden-
tifica grupurile-ţintă este necesar de a stabili niş-
te obiective/paşi concreţi care permit transmiterea 
mesajelor corespunzătoare către fiecare alegător 
în parte. Mesajul formulat de autoritatea electorală 
trebuie să ţină cont, în primul rînd, de nevoile, in-
teresele şi preocupările grupurilor-ţintă identificate.

  

Programele de educaţie electorală în orice ţară 
depind de o varietate de factori. Un sondaj reali-
zat de către reţeaua ACE de cunoştinţe în do-
meniul electoral, Electoral Knowledge Network2

(www.aceproject.org), arată că în 61 de ţări din 
lume (28%) campaniile de informare şi educaţie 
electorală se desfăşoară în mod continuu. Printre 
acestea se numără Regatul Unit al Marii Britanii şi al 
Irlandei de Nord, Australia, Canada, Germania, Fran-
ţa, Letonia, Portugalia, România, Africa de Sud etc.

Potrivit aceluiaşi sondaj, în 96 de ţări ale lumii, 
printre care Austria, Azerbaidjan, Danemarca, Es-
tonia, Georgia, Italia, Polonia, Rusia  – campaniile 
de educaţie electorală se desfăşoară doar în timpul 
alegerilor. În 47 de ţări (21,2 %) – informaţia este 
indisponibilă sau insuficientă, iar în 15 ţări din lume 
(7%), cum ar fi: Emiratele Arabe Unite, Camerun, 
Qatar, Arabia Saudită, Somalia etc., campanii de 
educaţie electorală nu se desfăşoară. 

2 ht tp: / /aceproject.org/epic-en/CDMap?quest ion=
VE001&set_language=en

Mesaj

Obiective

Metode

Grup-
ţintă

Organizare
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Totodată, potrivit aceluiaş portal informaţional 
în domeniul electoral, cele mai multe ţări ale glo-
bului pămîntesc realizează programe speciale de 

educaţie electorală, în special pentru alegătorii care 
votează pentru prima dată (34 %). 

În procesul de elaborare a mesajului din cadrul 
campaniei de educaţie electorală şi informare a 
alegătorilor, trebuie să se ţină cont de următoarele 
aspecte: 

1) cunoaşterea grupurilor-ţintă (tineri, femei, gru-
puri social-vulnerabile, persoane cu dizabilităţi etc.);

2) formularea exactă a textului mesajului, astfel 
încît acesta să fie pe înţelesul fiecărui reprezentant 
al grupului-ţintă;

3) modalităţile şi mijloacele de transmitere a 
mesajului către grupurile-ţintă.

1. Cunoaşterea grupurilor-ţintă 
Mesajul, de regulă, se va elabora în funcţie de 

situaţia concretă dintr-o regiune/după segmentarea 
alegătorilor, dar şi în funcţie de specificul şi aştep-

tările electoratului. La prima etapă, vor fi identificate 
şi studiate grupurile-ţintă, vor fi întreprinse acţiuni în 
vederea identificării aşteptărilor grupului-ţintă şi a 
acţiunilor concrete pentru educarea unui comporta-
ment pro-activ din partea grupului. 

2. Formularea mesajului
La etapa elaborării mesajului care urmează a fi 

transmis către grupul-ţintă, trebuie să se pornească 
de la ideea că acesta trebuie să fie pe înţelesul tu-
turor reprezentanţilor grupului-ţintă şi să corespun-
dă perfect aşteptărilor acestora. De regulă, toate 
mesajele formulate au două scopuri primordiale: 
fie de mobilizare, adică de a îndemna alegătorii să 
meargă la vot, fie de a explica procedurile de vot. 

În perioada electorală

Permanent

Nu este informaţie
disponibilă

Nu se desfăşoară campanii 

Altele

Persoane cu dizabilităţi

Tinerii/alegători care
votează pentru prima dată

Femei

Persoane analfabete

Grupuri indigene

Educaţia electorală pe grupuri-ţintă
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3. Modalităţile şi mijloacele de transmitere a 
mesajului către grupurile-ţintă

Metodele de transmitere a mesajului pot fi diver-
se, dar cel mai adesea întîlnite sînt: difuzarea spo-
turilor audio/video, distribuirea de fluturaşi şi bro-
şuri, expedierea SMS-urilor, organizarea întrunirilor/
dezbaterilor. Aceste metode vor fi eficiente, dacă 
vor fi puse în aplicare prin intermediul mass-mediei. 

Pentru transmiterea mesajelor pot fi utilizate ur-
mătoarele mijloace şi forme specifice de contactare 
a alegătorilor: 

– sursele media tradiţionale (posturile radio şi 
TV/): difuzarea spoturilor de procedură, moti-
vaţionale, sociale etc.;

– metode moderne de informare: paginile ofi-
ciale web ale autorităţilor electorale; reţelele 
de socializare; linia verde; mesaje SMS

– materiale printate: pliante, foi volante, flutu-
raşi, panouri, light box-uri; street linere; 

– contactul direct cu electoratul: de la uşă la 
uşă, discursuri în public.

Pentru ca mesajul să fie unul eficient şi pe înţe-
lesul tuturor reprezentanţilor grupului-ţintă, acesta 
trebuie să rămînă în memoria acestora, să audă 
mesajul de mai multe ori, într-o formă clară şi suc-

cintă, precum şi din diferite surse. Persoanele, că-
rora le este destinat mesajul, nu trebuie să depună 
efort pentru a înţelege informaţia conţinută.

Tinerii care votează pentru prima dată
La etapa de iniţiere şi implementare a campani-

ilor de informare şi educaţie electorală, autorităţile 
responsabile de administrarea alegerilor trebuie să 
acorde o atenţie deosebită tinerilor alegători, deoa-
rece acest grup-ţintă reprezintă viitorul oricărui stat. 

Articolul 38 din Constituţia Republicii Moldova 
statuează că „Cetăţenii Republicii Moldova au drept 
de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua 
alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub in-
terdicţie în modul stabilit de lege. Dreptul de a fi 
aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova 
cu drept de vot, în condiţiile legii.”

De asemenea, articolul 11 din Codul electoral 
prevede că „Dreptul de a alege îl au cetăţenii Re-
publicii  Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua 
alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi 
de acest drept în modul stabilit de lege”.

Mesajele utilizate în campaniile de educaţie 
electorală şi destinate cu preponderenţă tinerilor 
alegători trebuie să fie fundamentate pe faptul că 
votul reprezintă dreptul cetăţeanului de a se afir-
ma în societate, de a-şi exprima opinia şi de a ale-
ge liber, fără a fi constrîns de anumite împrejurări. 
Mesajele formulate vor accentua necesitatea im-
plicării directe a tinerilor în viaţa politică, importan-
ţa manifestării unei atitudini pozitive şi pro-active a 
organizaţiilor de tineret, în special cele studenţeşti.

În principiu, mesajele trebuie să fie motivaţio-
nale, să încurajeze participarea la vot, dar, totodată, 
să explice unele aspecte procedurale ale procesu-
lui electoral, cum ar fi: înregistrarea concurenţilor, 
verificarea în listele electorale, înregistrarea alegă-
torilor, procedura de vot etc. 

La etapa difuzării mesajului către grupul-ţintă, 
autoritatea electorală urmează să utilizeze diverse 
metode şi mijloace de comunicare: mese rotunde, 
ateliere de lucru, dezbateri publice, concursuri. 
Este bine venită organizarea acestor activităţi de 
sensibilizare a tinerilor alegători în instituţiile de în-
văţămînt, preuniversitar şi universitar, în căminele/
campusurile studenţeşti, biblioteci, sedii ale organi-
zaţiilor de tineret sau neguvernamentale. 

Conform informaţiilor puse la dispoziţie de Bi-
roul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, la 
începutul anului 2013, numărul populaţiei cu vîrsta 
de 16-22 ani era de 392 873 persoane. 

În tabelul ce urmează este prezentat grafic repar-
tizarea tinerilor alegători pe categoria de vîrste.
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 Pentru fiecare scrutin ce urmează a fi desfăşu-
rat în Republica Moldova, în listele electorale sînt 
incluşi tinerii alegători, adică acele persoane care 
au atins vîrsta de vot – 18 ani. Programele şcolare, 
lecţiile de educaţie civică nu sînt suficiente pentru a 
încuraja participarea civică a tinerilor şi pentru a le 
forma o cultură politică. Este necesară o conlucrare 
şi o implicare activă din partea organelor electorale 
şi a autorităţilor responsabile de educaţia şi învă-
ţămîntul populaţiei într-un stat. Acest lucru este în 
special valabil în ţările în curs de dezvoltare şi în so-

cietăţile în tranziţie, în care tinerii pot fi adesea uşor 
manipulaţi pentru a sprijini unul sau alt partid politic. 
În acelaşi timp, rata de participare la vot a tinerilor 
este determinată în mare parte de slaba informare 
în legătură cu platformele electorale ale partide-
lor şi candidaţilor. De aceea, în special în perioada 
electoral, partidele politice trebuie să-şi concentreze 
eforturile pe informarea tinerilor în ceea ce priveşte 
platformele electorale şi atribuţiile/responsabilităţile 
parlamentarilor/aleşilor locali prin organizarea dialo-
gurilor între tinerii alegători şi candidaţi.

Deoarece în mare parte acţiunile de educaţie 
electorală şi informare a alegătorilor sînt desfăşurate 
de către CEC în perioada electorală şi mai puţin între 
alegeri, este necesară desfăşurarea în mod continuu, 

pe întreaga durată a ciclului electoral a activităţilor ce 
vizează stimularea interesului tinerilor din Republica 
Moldova pentru modul de alegere a Parlamentului şi 
a reprezentanţilor în organele puterii locale. 
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Astfel, în scopul creşterii gradului de informa-
re al tinerilor privind procesul electoral, conside-
răm oportună diversificarea activităţilor de educaţie 
electorală, realizate de către Comisia Electorală 
Centrală, utilizînd metode interactive de învăţare şi 
participare la activităţi concrete, cum ar fi: 
	crearea de către CEC a unui portal de in-

formare, destinat în special tinerilor care îşi 
vor exercita pentru prima dată dreptul de 
vot. Portalul va avea atît un scop informativ, 
cît şi unul de sensibilizare a tinerilor privind 
necesitatea participării la viaţa politică. Tot-
odată, pentru a determina clasa politică să 
includă în politicile publice acele aspecte 
care îi privesc pe tineri, portalul se doreşte a 
fi o platformă de discuţii şi de reflecţii asupra 
preocupărilor adolescenţilor privind percepe-
rea mecanismelor democraţiei şi creşterea 
interesului tinerilor pentru procesul electoral;

	realizarea unor sondaje de opinie care vor 
avea ca scop cunoaşterea aspectelor su-
biective ca opiniile, interesele şi în general 
atitudinea populaţiei faţă de activităţile de 
educaţie electorală desfăşurate de CEC. 
Sondajele de opinie vor avea la bază chesti-
onare, realizate după metode sociologice, cu 
ajutorul cărora se va evalua în special com-
portamentul electoral al tinerilor alegători;

	consolidarea colaborării dintre Comisia Elec-
torală Centrală şi aripile tinere ale partidelor 
politice/organizaţiile de tineret;

	desfăşurarea concursurilor de desene, ese-
uri, fotografii, slogane etc. destinate tinerilor 
alegători;

	organizarea cluburilor de discuţii pe temati-
că electorală cu participarea reprezentanţilor 
aripilor tinere ale partidelor politice, organiza-
ţiilor studenţeşti şi de tineret;

	colaborarea intensă şi permanentă cu autori-
tăţile publice pentru organizarea şi desfăşu-
rarea activităţilor de educaţie civică şi infor-
mare a cetăţenilor;

	ţinerea unor cursuri de instruire în domeniul 
dreptului electoral pentru facultăţile relevan-
te ale instituţiilor de învăţămînt superior. O  
secţiune  importantă  trebuie să fie  dedicată 
criteriilor şi instrumentelor care trebuie utili-
zate de votanţi pentru a alege cei mai potriviţi 
candidaţi;

	elaborarea şi diseminarea în permanenţă a 
materialelor de educaţie electorală (broşuri, 
pliante, ghiduri, videoclipuri etc.), cu scopul 
de a conştientiza un număr cît mai mare de 

cetăţeni cu privire la rolul Parlamentului, mo-
dul în care membrii săi influenţează viaţa so-
cietăţii şi procesele de  participare  publică;

	organizarea de seminarii în localităţile din 
ţară, care să includă informaţii despre proce-
sul electoral, votul  corect  şi  modul  în  care  
se  pot  implica  tinerii în  asigurarea corecti-
tudinii procesului electoral;

	desfăşurarea unor mese rotunde/conferinţe 
naţionale pe tematica electorală dedicate ti-
nerilor alegători.

Comisia Electorală Centrală, la etapa elaborării 
conceptelor acţiunilor de educaţie electorală, tre-
buie să-şi stabilească drept scop creşterea gradului 
de informare a tinerilor privind subiectele de actu-
alitate legate de alegeri, să îi determine pe aceştia 
să treacă peste nivelul superficial de înţelegere, să 
se documenteze temeinic, să argumenteze poziţiile 
pro şi contra şi să voteze conştient.

În acest context, prin diversificarea şi intensi-
ficarea activităţilor de educaţie electorală desfă-
şurate, se va înregistra o creştere semnificativă a 
participării la alegeri în rîndul tinerilor din grupurile-
ţintă şi a apropiaţilor acestora. Educaţia electorală 
trebuie să cuprindă activităţi cu implicarea tineri-
lor alegători, care ar forma abilităţi de percepere 
a realităţii politice, a faptelor personalităţilor poli-
tice. Odată ce tinerii vor fi capabili să proceseze 
informaţia primită, să-şi dezvolte spiritul critic, ei 
vor fi capabili să se implice cu succes în procesul 
electoral, să opteze pentru concurenţii care cel mai 
bine le reprezintă interesele. 

Cetăţenii cu drept de vot, aflaţi în străinătate
Articolul 2, alin. (3) din Codul electoral prevede 

că „Cetăţenii Republicii  Moldova care domiciliază 
în afara ţării beneficiază de drepturi electorale de-
pline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplo-
matice şi oficiile consulare sînt obligate să creeze 
condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drep-
turile lor electorale”.

Numărul de alegători, care se vor afla în afara 
ţării în ziua alegerilor, poate varia în funcţie de ţară 
şi tipul alegerilor. De asemenea, legislaţia unor ţări 
stabileşte expres condiţiile de exercitare a votului 
pentru cetăţenii aflaţi peste hotare. Această cate-
gorie de alegători poate include reprezentanţii cor-
pului diplomatic, cetăţenii aflaţi în vacanţă sau cu 
chestiuni de afaceri, care locuiesc temporar în stră-
inătate, dar îşi păstrează viza de domiciliu perma-
nent în ţara de reşedinţă sau cetăţenii care se află 
la muncă într-un alt stat.
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În majoritatea statelor, alegătorii care doresc să 
voteze, trebui să comunice intenţia lor administra-
ţiei electorale în condiţiile prevăzute de legislaţie. 
Pentru acest grup-ţintă este nevoie de o campanie 
de informare şi educaţie electorală specifică, care 
va pune la dispoziţia alegătorilor aflaţi peste hotare 
informaţii relevante privind procedura de înregis-
trare, amplasarea secţiilor de votare, timpul votării, 
procedura de vot etc.

Cetăţenii Republicii Moldova, luaţi la evidenţa 
consulară de către misiunile diplomatice, se înscriu 
în listele electorale de bază ale secţiilor de votare 
ce se vor deschide în incinta instituţiilor respecti-
ve. La fel, cetăţenii Republicii Moldova, care la ziua 
votării se vor afla în străinătate, se pot înregistra în 
prealabil, accesînd pagina web www.alegator.md
şi selectînd opţiunea „Înregistrarea prealabilă”. 
Aceasta este o procedură care are drept scop stabi-
lirea numărului estimativ al alegătorilor aflaţi peste 
hotare în vederea constituirii secţiilor de votare su-
plimentare în străinătate, întocmirea listei electorale 
a cetăţenilor care vor vota în raza secţiei de votare 
respective, precum şi stabilirea numărului estimativ 
a buletinelor de vot ce vor fi distribuite. Înregistrarea 
prealabilă se efectuează doar în cazul desfăşurării 
alegerilor parlamentare şi/sau referendumurilor re-
publicane şi nu este obligatorie. Alegătorii care, din 
diferite motive, nu se înregistrează în prealabil, îşi 
pot exercita dreptul de vot, prezentîndu-se în ziua 
alegerilor la secţia de votare respectivă. Aceştia vor 
fi înscrişi în listele electorale suplimentare. 

Mesajele destinate acestui  grup-ţintă trebuie 
să se bazeze pe necesitatea şi posibilitatea ale-
gătorului de a vota chiar dacă în ziua alegerilor se 
află în afara ţării, trebuie să explice modalitatea 
şi perioada de timp în care au loc înregistrarea, 
procedurile de verificare a listelor electorale, a co-
rectitudinii datelor şi, nu în ultimul rînd, procedurile 
de votare.

Respectarea drepturilor omului sporeşte ca-
pacitatea migranţilor de a contribui la dezvoltarea 
societăţii de origine şi a celei gazdă, prin urmare, 
politica electorală a unui stat trebuie să ţină cont de 

nevoile şi vulnerabilităţile speciale ale alegătorilor 
afectaţi de migraţie. 

Pentru a asigura respectarea drepturilor elec-
torale ale alegătorilor de peste hotare şi pentru a le 
oferi o informare suficientă, mesajele către acest 
grup-ţintă trebuie să fie diseminate prin interme-
diul unui şir de mijloace, inclusiv ambasadele şi 
consulatele, asociaţiile diasporei şi televiziunea 
din ţările de destinaţie. În cadrul realizării campa-
niilor de informare a alegătorilor în cazul organi-
zării scrutinelor naţionale, materialele destinate 
acestei categorii specifice de alegători urmează a 
fi distribuite prin utilizarea tuturor canalelor posi-
bile şi în diferite forme: materiale tipărite, cum ar 
fi broşurile, ghidurile, fluturaşii, pliantele, diverse 
articole în ziarele diasporei. De asemenea infor-
maţia poate fi difuzată şi în format electronic: re-
ţelele sociale, email-uri, sms-uri, spoturi audio şi 
video, bannere pe paginile web oficiale ale institu-
ţiilor şi organizaţiilor relevante: Comisia Electorală 
Centrală, Biroul pentru Relaţii cu Diaspora, Biroul 
Relaţii Interetnice, site-urile misiunilor consulare, 
diasporei şi altor asociaţii.  

Astfel, se urmăreşte asigurarea unui acces mai 
vast al alegătorilor de peste hotare la informaţia pri-
vind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parla-
mentare sau a referendumurilor naţionale.

Femeile
Egalitatea de şanse şi echitatea între femei şi 

bărbaţi în toate timpurile au reprezentat un punct 
sensibil al umanităţii. Problema dată depăşeşte 
cadrul hotarelor naţionale, astfel că şi în ţările dez-
voltate, cu democraţii mature, disputa socială din-
tre genuri este, de cele mai dese ori, cîştigată de 
către bărbaţi. Această realitate a echităţii de gen 
se află permanent în vizorul comunităţii internaţio-
nale, fiind cel de-al treilea din cele opt obiective de 
dezvoltare ale Mileniului, conţinute în Declaraţia 
Mileniului, semnată în anul 2000 la New York de 
către 147 de state, inclusiv de Republica Moldova. 
Totodată, un şir de alte documente  semnificative  
la nivel naţional vin  să asigure  diverse  aspecte  
ale  egalităţii  genurilor. 

 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 12 51

Analiza sondajelor şi a studiilor privind prefe-
rinţele electorale şi participarea la vot denotă că în 
Republica Moldova, la momentul actual, diferenţele 
dintre comportamentul de alegător al femeii şi cel al 
bărbaţilor sînt neglijabile. 

Din numărul populaţiei stabile al Republicii Mol-
dova, 51,9% constituie femeile, iar 48,1%, respectiv, 
bărbaţii. Preponderenţa femeilor sau a bărbaţilor în 
numărul populaţiei diferă semnificativ în funcţie de 
anumite grupe de vîrstă. 

Mesajul adresat femeilor în campania de edu-
caţie electorală: autoritatea electorală trebuie să 
încurajeze participarea femeilor în viaţa politică, în-
deosebi în procesul electoral. În plus faţă de impli-
carea lor în comunităţile locale, încurajarea femei-
lor presupune şi înaintarea candidaturilor la funcţiile 
elective în stat. 

Informarea şi educaţia electorală a femeilor tre-
buie să fie nu doar prerogativa Comisiei Electora-
le Centrale, dar şi a organizaţiilor şi asociaţiilor de 
femei, a organizaţiilor neguvernamentale ce au ca 
activitate de bază apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, în special drepturile fe-
meilor. Aceste entităţi ar putea contribui valoros în 
formularea mesajelor şi realizarea campaniilor de 
informare prin prisma gender. 

Partidele politice sînt cele care îşi asumă pu-
blic responsabilitatea de a acţiona într-o manieră 
care să respecte pe deplin drepturile şi interesele 
legitime ale tuturor cetăţenilor, inclusiv a femeilor. 
Partidele pot avea un rol semnificativ în informarea 
femeilor privitor la procesele electorale şi încuraja-
rea acestora de a intra în competiţia pentru alegeri. 

Autorităţile centrale dintr-un stat trebuie să ela-
boreze, conform competenţelor, documente de po-
litici publice care ar contribui la creşterea nivelului 
de implicare a femeilor în procesele electorale şi să 
sensibilizeze partidele politice asupra a ceea ce se 
poate face mai bine în vederea promovării partici-
pării femeilor în viaţa politică la nivel central şi local.

Vom remarca faptul că mass-media la fel poate 
juca un rol-cheie în eliminarea stereotipurilor nega-
tive ale femeilor şi stimularea participării lor la pro-
cesele electorale.

În acest context, este recomandabil ca şi or-
ganizaţiile internaţionale de profil să sprijine prin 
finanţare un număr mai mare de programe educa-
ţionale şi informative, care să asigure dezvoltarea 
oportunităţilor pentru femei, participarea deplină a 
femeilor în procesele electorale şi sporirea ratei de 
participare la vot în rîndul femeilor.

După cum am menţionat în consideraţiuni gene-
rale, termenul de educaţie electorală este în gene-

ral folosit pentru a descrie procesul de difuzare a in-
formaţiilor cu privire la procesul electoral, în special 
a informaţiilor care au scopul de a motiva alegătorii 
să meargă la vot. Asemenea materiale şi programe 
sînt concepute pentru a informa electoratul despre 
specificul şi mecanismele procesului de votare în 
cadrul unui anumit scrutin. 

Campaniile de informare şi educaţie electorală 
care sînt destinate preponderent femeilor, sînt ela-
borate în corespundere cu aşteptările şi necesităţile 
femeilor, pot contribui considerabil la sporirea nive-
lului de participare a femeilor la vot. 

Acestea pot avea un impact semnificativ în 
special în ţările în care femeile nu au jucat în mod 
tradiţional un rol activ în procesul electoral. Cam-
paniile de educaţie electorală şi informare a alegă-
torilor trebuie să fie accesibile atît pentru bărbaţi, 
cît şi pentru femei. Informaţiile difuzate trebuie să 
fie concepute în aşa mod, încît să aibă o relevanţă 
puternică pentru acest grup-ţintă. 

Astfel, în desfăşurarea unei campanii de educa-
ţie electorală se recomandă utilizarea unor imagini 
pozitive ale femeilor în calitate de alegători, lideri 
politici şi ca simpli participanţi la toate aspectele le-
gate de procesul electoral.

În special vom menţiona că campaniile de edu-
caţie electorală şi informare, destinate preponde-
rent femeilor, pot avea un impact semnificativ în 
special în mediul rural, deoarece procesele electo-
rale şi chiar sistemul de guvernare pot fi în mare 
parte necunoscute pentru alegătorii rurali. În acest 
sens, campaniile de informare oferă o şansă unică 
de a educa cetăţenii cu privire la egalitatea dintre 
femei şi bărbaţi şi importanţa includerii femeilor în 
toate aspectele legate de procesul politic.

Persoanele cu dizabilităţi
Scopul educaţiei electorale este de a face dispo-

nibile şi accesibile informaţiile ce ţin de organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru toate părţile impli-
cate în procesul electoral. Este foarte important ca 
în realizarea campaniilor de educare şi informare 
să fie cuprinse şi categoriile specifice de alegători, 
cum ar fi, de exemplu, persoanele cu dizabilităţi.

Codul bunelor practici în materie electorală sta-
bileşte că „Procedurile de  vot şi facilităţile trebuie 
să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi, aşa ca 
aceştia să poată să îşi exercite drepturile lor demo-
cratice şi să permită, în caz de necesitate, asigura-
rea asistenţei la vot, cu respectarea principiului, în 
care procesul de vot trebuie să fie individual”.

La fel, articolul 38 din Constituţia Republicii Mol-
dova prevede universalitatea votului: „(1) Voinţa 
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poporului constituie baza puterii de stat. Această 
voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc 
periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat. (2) Cetăţenii Republicii Moldova 
au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă 
în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi 
sub interdicţie în modul stabilit de lege.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, Protecţi-
ei Sociale şi Familiei, la 01.01.2014 în Republica 
Moldova erau înregistrate 183.416 persoane cu 
dizabilităţi3, ceea ce constituie circa 5% din totalul 
populaţiei.  

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în baza 
Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Diza-
bilităţi, defineşte această categorie de alegători ast-
fel: „Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoa-
ne care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale 
sau senzoriale de durată, deficienţe care, în inter-
acţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea 
deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi”.

În ultimii ani, în Republica Moldova au fost re-
alizate mai multe studii4 şi rapoarte5 care au avut 
ca scop monitorizarea accesului la vot al persoane-
lor cu dizabilităţi.6 Aceste rapoarte scot în evidenţă 
unele cazuri de limitare a accesului persoanelor cu 
dizabilităţi la urne.

Articolul 29 din Codul electoral prevede că sedi-
ile secţiilor de votare se stabilesc, de regulă, în se-
diile aflate în proprietate publică şi se amenajează 
astfel încît să faciliteze accesul în ele al persoane-
lor în vîrstă şi cu dizabilităţi. 

În acelaşi timp, legislaţia la moment nu preve-
de în mod expres dreptul la condiţii de accesibili-
tate pentru persoanele cu dizabilităţi în raport cu 
necesităţile acestora, chiar şi de acces în clădiri, 
sau alte condiţii de acces la infrastructură, ci, mai 
curînd, sînt stabilite obligaţii pentru proiectanţi, ve-
rificatori şi executori de a respecta normativele în 
costrucţii, în special la proiectarea construcţiilor de 
utilitate publică.

3 Raport privind protecţia socială a persoanelor cu 
dizabilităţi şi implementarea pe parcursul anilor 2010-2013 
a Planului de acţiuni al Strategiei de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), MMPSF  
4 h t t p : / / i d o m . m d / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
k2&view=item&id=27:asigurarea-accesului- la-vot-
persoanelor-detinute-in-institutiile-psihiatrice-din-republica-
moldova&Itemid=396&lang=en
5 http://ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&
id=322&Itemid=116 
6 http://ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&
id=322&Itemid=116 

Potrivit unui Raport realizat de Asociaţia „MO-
TIVAŢIE”, privind analiza actelor normative şi stan-
dardelor tehnice în domeniul accesibilităţii pentru 
persoanele cu dizabilităţi locomotorii din cele 55 de 
instituţii cu destinaţie publică din municipiul Chişi-
nău, evaluate sub aspectul accesibilităţii în clădire, 
s-a constatat că doar 45% dintre acestea s-au do-
vedit a fi parţial sau total accesibile.

Experienţele şi cercetările efectuate de Funda-
ţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), 
în peste 12 de ţări în curs de dezvoltare, indică că 
acest grup-ţintă de alegători, din cauza dizabilită-
ţilor, sînt privaţi în mod semnificativ de informare 
adecvată privind procesele electorale sau sînt limi-
taţi în dreptul de a vota. 

E de remarcat că, în cadrul alegerilor parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010, Comisia 
Electorală Centrală a depus eforturi pentru a asigu-
ra persoanelor cu dizabilităţi de vedere posibilitatea 
de a-şi exercita pe deplin drepturile politice şi opor-
tunitatea de a beneficia de aceste drepturi în măsu-
ră egală cu ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova. În 
acest sens, CEC a utilizat plicul-trafaret special în 
una din secţiile de votare din Circumscripţia electo-
rală municipală Chişinău, nr. 1. 

După cum am menţionat mai sus, o campanie 
eficientă de educaţie electorală se bazează pe 
identificarea corectă a nevoilor grupului-ţintă şi for-
mularea mesajului corespunzător. Prin urmare, la 
etapa elaborării activităţilor de informare este nece-
sară o colaborare constructivă a autorităţilor elec-
torale cu instituţiile şi organizaţiile care protejează 
persoanele cu dizabilităţi şi se preocupă de îngriji-
rea acestora.

Acţiunile desfăşurate în cadrul campaniilor de 
educaţie electorală pentru acest grup-ţintă trebuie 
să aibă drept scop ridicarea gradului de conştienti-
zare a drepturilor electorale a persoanelor cu diza-
bilităţi şi încurajarea participării la vot şi implicării 
acestor cetăţeni în viaţa politică. Totodată, ar trebui 
să se ia în considerare nivelul de izolare şi dificultă-
ţile de acces al persoanelor cu dizabilităţi în secţiile 
de votare. În această privinţă, recomandăm:
	CEC urmează să elaboreze un nou model al 

Raportului biroului electoral al secţiei de vo-
tare, care să permită includerea într-o rubrică 
separată a numărului persoanelor cu dizabi-
lităţi, care au participat la alegeri, precum şi 
categorisirea acestora în funcţie de tipurile 
de dizabilităţi.

	La etapa deschiderii secţiilor de votare, tre-
buie să se facă o analiză a localurilor în care 
urmează să fie amplasate, în special sub as-
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pectul accesibilităţii persoanelor cu dizabili-
tăţi şi a dotării cu rampe de acces în clădire.

	Utilizarea plicului-trafaret (similar celui din 
alegerile din noiembrie 2010) pentru persoa-
nele cu dizabilităţi de vedere să fie aplicată 
în toate secţiile de votare în care urmează să 
voteze un număr semnificativ de orbi.

VI. Abordarea strategică a educaţiei electorale

Potrivit Codului electoral, printre atribuţiile ge-
nerale ale CEC se numără implementarea progra-
melor de educaţie civică, conlucrarea cu mijloacele 
de informare în masă şi asociaţiile obşteşti, la or-
ganizarea manifestărilor ce ţin de educaţia civică a 
alegătorului şi informarea populaţiei asupra desfă-
şurării procesului electoral.

Strategia pentru instruirea funcţionarilor elec-
torali şi educaţia civică a alegătorilor pentru anii 
2008-2013 a expirat, iar Planul strategic al CEC, 
adoptat pentru anii 2012-2015, defineşte una din 
direcţiile sale Alegători conştienţi şi informaţi. În 
acest sens, CEC şi-a propus consolidarea relaţii-
lor de colaborare cu toţi subiecţii implicaţi în acest 
proces (ONG-rile, mass-media, autorităţile publi-
ce locale/centrale, partidele politice, partenerii de 
dezvoltare etc.) Totodată, CEC urmăreşte să apro-
fundeze şi să diversifice metodele şi instrumentele 
utilizate în acest scop şi să găsească o aborda-
re specifică pentru fiecare categorie de alegători. 
Campaniile de informare şi educaţie electorală, 
desfăşurate la alegerile din ultimii ani, au demon-
strat necesitatea elaborării unor strategii coerente 
şi eficiente în scopul informării calitative şi ope-
rative a alegătorilor privind procedurile electorale. 
În plus, diverşi subiecţi interesaţi au nevoie de o 
îndrumare în acest domeniu pentru a disemina 
informaţia corect. Unele părţi interesate dezinfor-
mează sau nu informează adecvat publicul, cauza 
fiind lipsa de mesaje standardizate, astfel publicul 
este privat de şansa de a fi pe deplin informat şi 
chiar să participe la alegeri.

Educaţia şi informarea alegătorilor sînt ele-
mente esenţiale în construirea încrederii alegători-
lor. Organele electorale ar trebui să fie strategice 
şi proactive în furnizarea de informaţii cu privire la 
procedurile electorale, iar în ceea ce priveşte im-
plementarea noilor tehnologii – în funcţionarea sis-
temului în ansamblu, cauza adoptării noii tehnologii 
şi utilizarea metodelor pentru asigurarea integrităţii 
sistemului. 

Strategia de educaţie a alegătorilor ar trebui să 
ia în considerare publicul-ţintă şi să folosească di-

ferite metode de mobilizare, ţinînd cont de modul în 
care aceste grupuri-ţintă au acces la informaţii. O 
atenţie deosebită trebuie acordată grupurilor-ţintă, 
cum ar fi alegătorii cu dizabilităţi, precum şi alegă-
torii din mediul rural şi în vîrstă, care nu sunt în pas 
cu tehnologia. 

Aşadar, scopul elaborării unei strategii de edu-
caţie electorală este de a defini priorităţile şi acti-
vităţile de educaţie electorală în perioada dintre 
alegeri şi perioada electorală, în funcţie de nece-
sitatea de informare a fiecărui grup-ţintă. O strate-
gie de educaţie electorală permite o înţelegere mai 
bună a reacţiei cetăţenilor la activităţile desfăşurate 
de către CEC, evidenţierea eventualelor probleme/
necesităţi şi efectuarea unei planificări mai bune a 
acţiunilor viitoare. 

În această ordine de idei, ţinem să menţionăm 
faptul că elaborarea unei Strategii de educaţie elec-
torală se întrepătrunde cu Strategia de comunicare 
a CEC.

VII. Concluzii şi recomandări

Actul electoral în Republica Moldova continuă 
să trezească anumite dubii în rîndul populaţiei. Deşi 
numeric predomină numărul alegătorilor care con-
sideră alegerile libere şi corecte, numărul alegători-
lor care exprimă neîncredere este încă unul destul 
de ridicat. 

Campaniile de informare şi educaţie electorală 
constituie o componentă esenţială a procesului de-
mocratic şi vin să ofere electoratului mesaje obiec-
tive, precise şi succinte despre toate procedurile ce 
ţin de participarea alegătorilor la procesul electoral. 
Campaniile de educaţie electorală au ca scop încu-
rajarea diferitor categorii de subiecţi de a participa 
la alegeri, precum şi sensibilizarea cetăţenilor pri-
vind importanţa implicării active în procesele demo-
cratice. Indiscutabil, acestea contribuie evident la 
ridicarea gradului de cunoaştere de către cetăţeni 
a procesului electoral şi la cultivarea spiritului civic 
în societate. 

 Practica internaţională în domeniul de refe-
rinţă pune accent pe faptul că campaniile de edu-
caţie electorală trebuie să fie realizate permanent şi 
extinse la nivel naţional, fapt pentru care înaintăm 
următoarele recomandări: 
	facilitarea de către Comisia Electorală Cen-

trală a campaniilor de informare/educare a 
cetăţenilor prin atragerea şi implicarea activă 
a organizaţiilor naţionale (regionale) şi inter-
naţionale interesate în informarea şi educa-
rea alegătorilor;
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	colaborarea pro-activă cu organizaţiile non-
guvernamentale şi încheierea unor acorduri 
de colaborare cu organizaţiile regionale care 
au capacitatea de a ajunge la grupurile-ţintă 
şi care pot asigura un parteneriat eficient cu 
autorităţile locale şi reprezentanţii unor cate-
gorii specifice de alegători;

	realizarea sondajelor de opinie la cere-
rea Comisiei Electorale Centrale, care vor 
scoate în evidenţă atitudinea şi nivelul de 
informare a alegătorilor faţă de procesele 
electorale, precum şi gradul de receptivi-
tate a oamenilor la diverse canale şi mate-
riale mediatice. Acest sondaj va scoate în 
evidenţă nevoile de informare pentru dife-
rite segmente de alegători (femei versus 
bărbaţi, grupuri etnice, persoane cu vîrste 
sau cunoştinţe lingvistice diferite, persoane 
cu dizabilităţi, alegătorii din afara ţării) de a 
reacţiona la diverse abordări de informare/
educare a alegătorilor;

	crearea unor rubrici speciale pe pagina web 
oficială a Comisiei Electorale Centrale, care 
să conţină informaţie accesibilă şi relevantă 
pentru unele categorii de subiecţi care întîm-
pină dificultăţi în exercitarea dreptului de vot 
(de ex. persoanele cu dificultăţi de vedere);

	schimb de experienţă/vizite de studiu pri-
vind modalitatea de desfăşurare în alte ţări a 
campaniilor de informare şi educaţie electo-
rală pentru diverse categorii de subiecţi;

	realizarea spoturilor de educaţie electorală 
cu subtitrare, inclusiv cu interpret al limbaju-
lui surdomut.

În concluzie, putem afirma că în procesul de edi-
ficare a unei societăţi democratice indubitabil este 
nevoie de un nivel înalt de cultură politică şi elec-
torală a cetăţeanului. Numai în urma unei educaţii 
temeinice şi destoinice, se vor asigura o poziţie şi 
o implicare activă în procesul electoral, o prezenţă 
sporită de participare la alegeri, or nivelul de cultură 
civică reprezintă şi un factor de stabilitate politică, o 
măsură a bunei funcţionări a instituţiilor democratice. 
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