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Dragi prieteni,

Anul acesta, pentru prima dată în istoria Re-
publicii Moldova, Comisia Electorală Centrală a 
fost gazda unui mare eveniment internațional, și 
anume cea de-a 24-a Conferință Anuală și Adu-
narea Generală a Asociației Ofi cialilor Electorali 
din Europa (ACEEEO). Evenimentul, desfășu-
rat în perioada 9-11 septembrie 2015, a reunit 
președinți ai instituțiilor electorale, experți și re-
prezentanți ai unor prestigioase organizații inter-
naționale cu activitate în domeniul de profi l. Con-
ferința Anuală a ACEEEO din acest an s-a axat 
pe două subiecte importante din domeniul electo-
ral: ”Instruirea continuă a funcționarilor electorali” 
și ”Egalitatea alegătorilor, egalitatea voturilor”. 
Acest eveniment a constituit un bun prilej pentru 
Republica Moldova de a-și promova imaginea pe 
plan internațional și de a-și demonstra capacita-
tea în domeniul electoral în relația cu celelalte in-
stituții de management electoral. 

Dreptul de a vota este cel mai important drept 
garantat unui cetățean. Lyndon B. Johnson spu-
nea că ”votul este cel mai puternic instrument pe 
care l-a avut omul vreodată pentru a învinge ne-
dreptatea”. Egalitatea reprezintă unul dintre prin-
cipiile de bază ale alegerilor, consfi nțite în docu-
mentele internaționale de profi l și în constituțiile 

naționale. Utilizînd votul în mod responsabil, ce-
tăţenii pot contribui semnifi cativ la realizarea unei 
bune guvernări. 

Personalul instruit și califi cat reprezintă unul 
dintre elementele cheie în asigurarea efi cacității 
electorale și poate să încurajeze alegătorii să-și 
manifeste datoria civică prin actul votării. Demo-
craţia reprezentativă acordă procesului electoral 
o importanţă majoră, dreptul la vot constituind cel 
mai preţios drept politic al cetăţenilor.

Țin să accentuez că atît Comisia Electorală 
Centrală din Republica Moldova, cît și Centrul de 
Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) 
depun toate eforturile pentru a-și realiza angaja-
mentul de a oferi fi ecărui cetăţean o oportunitate 
echitabilă și egală de participare politică și elec-
torală. Progresele obţinute în ultimii ani sînt recu-
noscute de cei mai infl uenţi experţi electorali și 
parteneri locali și internaţionali.

Cea de-a 24-a Conferință Anuală și Aduna-
rea Generală a Asociației Ofi cialilor Electorali 
din Europa a constituit un mediu extraordinar 
pentru desfășurarea discuțiilor deschise cu pri-
vire la metodele de obținere a durabilității în 
cadrul instituțiilor de management electoral, de 
consolidare a relațiilor profesionale, de comuni-
care efi cientă și identifi care a noilor oportunități 
de cooperare. 

Suntem onorați de faptul că am fost gazda eli-
telor internaționale ale managementului electo-
ral. Rezultatele  înregistrate pe parcursul ultimilor 
ani demonstrează o aliniere a sistemului electoral 
din Republica Moldova la practica şi standardele 
internaţionale. 

Vă invit în următoarele pagini ale acestei 
ediții a Buletinului Informativ să afl ați mai multe 
despre experiența electorală discutată la Chiși-
nău în cadrul celei de-a 24-a Conferințe anuale 
a ACEEEO, impresiile participanților, precum și 
alte domenii prioritare. Sunt convins că artico-
lele vor constitui o sursă de inspirație și suport 
pentru activitatea funcționarilor electorali și nu 
numai.

Dr. Iurie CIOCAN,
președintele Comisiei Electorale Centrale



BULETIN  INFORMATIV  NR. 14 5

În perioada 9-11 septembrie 2015, Comisia 
Electorală Centrală a Republicii Moldova a 
organizat în colaborare cu Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) de pe 
lîngă CEC cea de-a 24 Conferință anuală și șe-
dința Adunării Generale a Asociației Ofi cialilor 
Electorali din Europa (ACEEEO) a cărei preșe-
dinție timp de un an, din luna septembrie 2014, a 
fost deținută de CEC.  

Reuniunea s-a axat pe două teme de interes 
pentru instituțiile electorale și, implicit, pentru 
democrație: „Egalitatea alegătorilor, egalitatea 
voturilor” și „Instruirea continuă în domeniul elec-
toral”.

Evenimentul a reunit funcționari și experți 
internaționali în materie electorală din peste 40 
de țări. Afară de delegațiile statelor membre ale 
ACEEEO, au mai participat reprezentanți ai unor 
prestigioase instituții internaționale de profi l: Co-
misia Europeană, Comisia de la Veneția, Biroul 

CEA DE-A 24-A CONFERINȚĂ ANUALĂ ȘI ȘEDINȚA 

ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI 

OFICIALILOR ELECTORALI DIN EUROPA (ACEEEO): 

IMPRESII ȘI IMAGINI

Anastasia Stajila,
specialist principal, Direcția comunicare, 

relații publice și mass-media

pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului 
(BIDDO) din cadrul Organizației pentru Securi-
tate și Cooperare în Europa (OSCE), Fundația 
Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES), 
Asociația Mondială a Autorităților Electorale (A – 
WEB), Institutul Internațional pentru Democrație 
și Asistență Electorală (IDEA), companii și orga-
nizații nonguvernamentale internaționale care 
activează în domeniul electoral. 

La deschiderea evenimentului a participat 
vicepreședintele Parlamentului Republicii Mol-
dova, Liliana Palihovici, care în discursul său 
a subliniat necesitatea certifi cării funcționarilor 
electorali, deoarece, astfel, vom putea asigura 
o calitate mai înaltă tuturor etapelor electorale. 
De asemenea, a menționat importanța votului 
democratic în dezvoltarea unei țări și a subliniat 
rolul organismelor internaționale în procesul de 
modernizare a Comisiei Electorale Centrale din 
Republica Moldova. Ministrul Justiției, Vladimir 
Cebotari, a susținut o alocuțiune, prezentînd un 
șir de idei și propuneri ce vizează perfecționarea 
cadrului legal existent în domeniu, dar și meca-
nismele de evaluare a alegerilor.

Evenimentul a demarat cu un atelier de lu-
cru cu privire la metodele de instruire. În cadrul 
acestui atelier, Natalia Iuraș, directoarea CICDE, 
a prezentat o abordare inovativă a educației care 
conjugă instruirea cu arta. De asemenea, în in-
tervenția sa, directoarea CICDE a subliniat im-
portanța dezvoltării competențelor individuale ale 
persoanelor instruite în paralel cu abilitățile prac-
tice de organizare a scrutinelor. 

În cadrul Adunării Generale a ACEEEO, 
membrii Asociației au dezbătut implementarea 
Planului Strategic al organizației, posibilitatea 
dezvoltării și extinderii, cooperarea cu Asociația 
Autorităților de Management Electoral din Statele 
Arabe, dar și organizarea ediției aniversare 
a Asociației. De asemenea, în cadrul acestui 
eveniment, la 9 septembrie 2016, ACEEEO și 
Asociația Autorităților de Management Electoral 
din Statele Arabe (Arab EMBs) au semnat un 
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memorandum de cooperare în domeniul electo-
ral prin care părțile semnatare s-au angajat să se 
sprijine reciproc în demersurile de construcție și 
implementare a sistemelor electorale moderne în 
țările membre, precum și să creeze o platformă 
comună avînd ca scop schimbul de informații și 
bune practici în vederea îmbunătățirii legislației 
în domeniul electoral.

Conferința a fost structurată în două sesiuni 
plenare, urmate de 2 ateliere de lucru. În cadrul 
fi ecărei sesiuni plenare, dezbaterile s-au axat pe 
instruirea continuă a subiecților electorali, pre-
cum și pe standardele internaționale în domeniul 
egalității votului. 

În cadrul primei sesiuni plenare, principalele 
subiecte au vizat instruirea continuă a subiecților 
electorali. În cadrul acestei sesiuni, Natalia Iu-
raș a vorbit despre cum să aduci pasiune în in-
struirile din domeniul electoral. Tamar Zhvania, 
președintele Comisiei Electorale Centrale din 
Georgia, a susținut o prezentare despre progra-
mele de instruire din țara sa. Pe această temă, 
Dan Vlaicu, vicepreședintele Autorității Electo-
rale Permanente din România, a prezentat ex-
periența României în domeniul instruirii subiec-
ților electorali. 

Temele celei de-a doua sesiuni plenare s-au 
referit la egalitatea votului. În cadrul acesteia, 
Andrei Volentir, secretarul Comisiei Electorale 
Centrale, a menționat importanța asigurării unui 
proces electoral modern, efi cient şi accesibil ca o 
garanţie a egalităţii alegătorilor. Rumiana Kirilova 
Stoeva-Siderova, membru al Comisiei Electorale 
Centrale din Bulgaria, a prezentat unele preve-
deri speciale pentru asigurarea egalității alegăto-
rilor ce au fost stabilite în legislaţia bulgară, pri-
vilegii legale de a vota pentru studenţi şi elevi ca 

fi ind un mod de asigurare a implicării lor active în 
procesul electoral.  

În cadrul primului atelier de lucru, moderat 
de dr. Doina Bordeianu, directoarea adjunctă a 
CICDE, Suad Arnautovic, membru al Comisiei 
Electorale Centrale din Bosnia şi Herțegovina, a 
prezentat metode pentru educația continuă a su-
biecților electorali, precum și experiența Bosniei şi 
Herţegovinei în acest domeniu. Fabio Bargiacchi, 
directorul executiv, Centrul European pentru Su-
port Electoral, a subliniat importanța desfășurării 
instruirilor în cascadă pentru asigurarea durabilită-
ții şi a schimbului de experiență între omologi. De 
asemenea, participanții acestui atelier de lucru au 
discutat despre difi cultățile întîmpinate în timpul 
organizării și desfășurării alegerilor. 

Cel de-al doilea atelier de lucru a fost dedicat 
utilizării standardelor internaţionale în domeniul 
egalității votului. Unul dintre raportorii grupului 
de lucru, Gaël Martin-Micallef, consultant juridic, 
Secretariatul Comisiei Europene pentru Demo-
crație prin Drept (Comisia de la Veneția) a pre-
zentat bunele practici internaționale în domeniul 
egalității votului. Steven Martin, consilier principal 
în domeniul noilor tehnologii de votare, OSCE/
ODIHR, a susținut o prezentare despre noile teh-
nologii utilizate în alegeri. 

În cadrul evenimentului, președintele Comisiei 
Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a transmis 
președinția Asociației Ofi cialilor Electorali din 
Europa (ACEEEO) președintelui Comisiei 
Electorale Centrale a Albaniei, Lefterije Luzi. Cea 
de-a 24-a ediție a Conferinței ACEEEO s-a înche-
iat cu adoptarea unei declarații referitoare la teme-
le discutate, și anume despre necesitatea instruirii 
continue a subiecților electorali, dar și asigurarea 
egalității dreptului de vot al alegătorilor.

Cuvîntul de salut al președintelui 
Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, la 

deschiderea celei de-a 24 conferințe anuale 
a ACEEEO

Natalia Iuraș, 
directoarea Centrului de Instruire Continuă 

în Domeniul Electoral
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Participanții la conferință

Tamar Zhvania, 
președinta Comisiei Electorale Centrale 

din Georgia

Left erije Luzi, 
președinta Comisiei Electorale Centrale 

a Albaniei

Rokas Stabingis, 
membru al Comisiei Electorale Centrale 

din Republica Lituania

Andrei Volentir, 
secretarul Comisiei Electorale Centrale

Dr. Doina Bordeianu, 
directoarea adjunctă a Centrului 

de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
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Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova 
transmite președinția ACEEEO Comisiei Electorale 

Centrale din Albania

De la stînga la dreapta: Zsolt Szolnoki, secretarul 
general ACEEEO, Left erije Luzi, președintele CEC 

Albania și dr. Iurie Ciocan, președintele CEC 
Moldova

Închiderea lucrărilor conferinței, dr. Iurie Ciocan, 
președintele CEC Moldova

Participanții celui de-al doilea grup de lucru 
”Instruirea continuă în domeniul electoral”

Participanții primului grup de lucru ”Egalitatea 
alegătorilor, egalitatea voturilor”

Th uleka M. Kholisa, 
Manager de Program, A-WEB
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Membrii delegației Comisiei Electorale Centrale 
a Bosniei și Herțegovina

Semnarea memorandumului de cooperare 
în domeniul electoral între Asociația Ofi cialilor 
Electorali din Europa (ACEEEO) și Asociația 

Autorităților de Management Electoral din Statele 
Arabe (Arab EMBs)

Atelier de lucru cu privire la metodele 
de instruire

Membrii delegației din partea Asociației 
Autorităților de Management Electoral din Statele 

Arabe (Arab EMBs)

Aparatul Comisiei Electorale Centrale
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Left erije Luzi, 
chairperson of Central Electi-
on Commission of Albania

The participation of CEC Albania in the 
24th Conference of ACEEEO was a positive ex-
perience related to the focus on two main topics 
which are very sensitive and actual not only for us 
but also for the other election management bo-
dies: ”Continuous training of electoral stakehol-
ders” emphasized an issue that is permanently 
on the agenda of CEC Albania. The experience 
brought in this conference by other countries 
such as Moldova, Georgia was a great lesson to 
be taken forward and implemented in the Albani-
an context where training is considered as a ma-
jor component required in managing the electoral 
processes.

As far as the logistical organization of the 
event it was well thought and realized and the 
well-organized side events contributed to the 
overall aim of the conference.

As organizers of the next conference we 
hope to keep the level of the organization of such 
events as CEC Moldova did. 

Paul de Gregorio,
Honorable member 
of ACEEEO

I would like to congratulate the Chairman 
Iurie Ciocan and the Central Election Commis-
sion of the Republic of Moldova for hosting an 
excellent 24th conference of the Association of 
European Election Offi cials (ACEEEO). The edu-
cational sessions were practical and had some of 
the world’s best speakers and participants in the 
fi eld of elections. Of particular note was the con-
tribution and highlight of the strong partnership 
of the CEC with Moldovan Center for Continuous 
Electoral Trainings (CCET). The positive work of 
the CEC and the CCET is a best practice that all 
election offi cials from throughout the world sho-
uld emulate.  

Th uleka M. Kholisa, 
Program Manager A-WEB

The side event training was a great idea as it 
set the expectations even higher for the partici-
pants and I hope other organizations will follow 
suit when organizing similar conferences. The 
discussions on the theme provided a broader 
knowledge and comparisons to all participants as 
the speakers were knowledgeable on the subject 
matter. The fact that there was an opportunity for 
participants to raise questions to the speakers in-
creased levels of participation and this was aslo 
achieved when we had two groups discussing 
the theme even further and coming up with re-
commendations.

This was a well-planned event, well attended 
by participants from different parts of the world 
and created a platform to exchange knowled-
ge and experiences. Well done ACEEEO for a 
splendid event.

Tamar Zhvania, 
chairperson of Central Electi-
on Commission of Georgia

The 24th Annual Conference and General As-
sembly was marked with high representation that 
ensured engagement of diverse range of partici-
pants. The event enjoyed solid support from the 
government of Moldova and proved to be organi-
zed on a high level. The conference ensured pro-
ductive collaboration and networking within the 
high offi cials in the election fi eld. The event was 
memorable and eminent due to a very innovati-
ve curricular activity that included conducting an 
orchestra as a different approach to leadership 
training. All these together made the conference 
special and very interesting.
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Comisia Electorală Centrală este organ de 
stat independent, înfi ințat pentru realizarea poli-
ticii electorale în scopul unei bune desfășurări a 
alegerilor.

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegeri-
lor, Comisia Electorală Centrală, în conformitate 
cu art. 27, 74, 120,158 şi 188 din Codul electoral, 
cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, con-
stituie circumscripţiile electorale care corespund 
hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de ni-
velul doi ale Republicii Moldova, unităţii teritori-
ale autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi 
Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de 
alegeri, constituie consiliile electorale de circum-
scripţie  (CECE).

Potrivit prevederilor art. 24 și 26 din Codul 
electoral, Comisia Electorală Centrală estimea-
ză cheltuielile pentru organizarea și desfășura-
rea alegerilor și distribuie mijloacele fi nanciare 
prevăzute pentru aceasta.

Consiliul electoral de circumscripție de nive-
lul doi folosește două resurse principale pentru 

realizarea activității sale: mijloacele fi nanciare 
alocate de Comisia Electorală Centrală și resur-
se materiale oferite de autoritățile administrației 
publice locale. Mărimea bugetului alocat consili-
ilor electorale de circumscripție și birourilor elec-
torale ale secțiilor de votare (BESV), precum și 
devizele de cheltuieli, sînt stabilite și aprobate de 
Comisia Electorală Centrală, iar conform preve-
derilor art. 28 lit. c) din Codul electoral, consiliile 
electorale sînt distribuitori ai mijloacelor fi nancia-
re aprobate.

În vederea organizării și desfășurării alegerilor 
locale generale din 14 iunie 2015, Comisia 
Electorală Centrală a alocat mijloace fi nanciare 
consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul 
doi în conformitate cu devizele de cheltuieli apro-
bate.

După constituire, consiliile electorale de cir-
cumscripţie de nivelul doi au angajat în aparatele 
lor de lucru personal, în conformitate cu 
prevederile hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 
cu privire la aprobarea statelor de personal ale 
aparatelor consiliilor electorale de circumscrip-
ţie la alegerile locale generale din 14 iunie 2015. 
În componența aparatului CECE de nivelul doi, 
aprobat prin hotărîrea CEC menționată mai sus, 
este prevăzută unitatea de contabil-șef, precum 
și unități de contabili operatori. Contabilul-şef 
este responsabil de gestionarea mijloacelor fi -
nanciare conform devizului de cheltuieli apro-
bat de CEC pentru activitatea consiliului electo-
ral de circumscripţie de nivelul doi, precum şi a 
consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul I 
şi birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

După angajarea contabililor în cadrul CECE 
de nivelul doi, Direcția fi nanciar-economică din 
cadrul CEC (DFE) prezintă Ministerului Finanțelor 
lista codurilor fi scale deținute de CECE de nive-
lul doi pentru a verifi ca dacă codurile fi scale sînt 
active. În cazul în care se constată că unele co-
duri fi scale nu sînt active, contabilul-șef, împreună 
cu președintele CECE de nivelul doi, prezintă în 
regim de urgență ministerului actele necesare în 
vederea activării/atribuirii codului fi scal.

ALOCAȚII BUGETARE DESTINATE 

ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII 

ALEGERILOR LOCALE GENERALE 

Liliana Voiticovschi, 
șef, Direcția fi nanciar-economică



BULETIN  INFORMATIV  NR. 14 13

Pentru fi nanțarea activității organelor elec-
torale constituite, DFE a prezentat Ministerului 
Finanțelor sinteza repartizării bugetului CEC 
pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și 
desfășurare a alegerilor locale generale din 14 
iunie 2015.

În baza documentelor menționate pentru 
fi nanțarea organelor electorale, Ministerul Fi-
nanțelor în comun cu Trezoreria de Stat deschid 
conturi trezoreriale pentru fi ecare tip de organ 
electoral (consiliu electoral de nivelul II, consiliu 
electoral de nivelul I şi pentru birourile electorale). 
Astfel, fi ecare consiliu electoral de circumscripție 
de nivelul doi gestionează trei conturi trezoreria-
le. La aceste conturi, consiliul electoral de nivelul 
doi primeşte suma alocată pe articole de cheltu-
ieli, conform devizului de cheltuieli. 

Comisia Electorală Centrală determină nu-
mărul de membri ai organelor electorale care pot 
fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent şi termenul acestor degrevări, apro-
bînd în acest sens o hotărîre.

Potrivit art.27 alin. (10) din Codul electoral, 
persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se 
menţine salariul la locul de muncă permanent şi li 
se plăteşte, din mijloacele fi nanciare alocate pen-
tru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din 
salariul mediu pe economie din anul precedent, 
iar în cazul degrevării din alte unităţi decît cele 
bugetare sau convocării pensionarilor şi a per-
soanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, 
acestora li se stabileşte, din mijloacele fi nanciare 
alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 
un salariu mediu pe economie din anul prece-
dent. Pentru activitatea în perioada electorală, 
inclusiv în ziua alegerilor, membrilor nedegrevaţi 
ai organelor electorale li se stabileşte, din mijloa-
cele fi nanciare alocate pentru alegeri, o recom-
pensă în mărime de 15 la sută din salariul mediu 
pe economie din anul precedent.

Finanţarea consiliului electoral de circum-
scripţie se efectuează din contul bugetului de 
stat în limita stabilită de Comisia Electorală Cen-
trală. Modul de distribuire şi de folosire a mijloa-
celor fi nanciare alocate se stabileşte de Comisia 
Electorală Centrală în baza devizului de cheltuieli 
aprobat pentru fi ecare consiliu aparte.

Astfel, CECE de nivelul doi a avut în gestiune 
alocații bugetare pentru a efectua următoarele 
tipuri de cheltuieli:

- rechizite de birou, aceste cheltuieli au fost 
prevăzute în funcție de mărimea circumscrip-
ției și numărul de consilii și birouri din cadrul 
acesteia, de la 3300,00 lei pînă la 6300,00 
lei, și includ achiziționarea de mape, dosare, 

ceară roșie, saci de hîrtie, stilouri, toner, hîr-
tie, clame, cerneală etc.;

- servicii de telecomunicații și poștă, la acest 
tip de cheltuieli au fost alocate cîte 1400 lei 
pentru fi ecare CECE de nivelul doi și includ 
procurarea de plicuri, timbre, achitarea ser-
viciilor pentru convorbiri telefonice;

- cheltuieli de transport, aceste cheltuieli in-
clud costul combustibilului pentru activitatea 
consiliului după o formulă care ia în calcul 
distanța de la CECE de nivelul II pînă la 
CEC, numărul de deplasări, norma de con-
sum al combustibilului; 

Au fost planifi cate circa 6 deplasări pînă la 
sediul CEC (mun. Chișinău), pentru următoarele 
scopuri:

-  ședința Comisiei Electorale Centrale; 
-  primirea materialelor electorale și a ștampi-

lei;
-  primirea listelor electorale și a calculatoarelor;
- primirea buletinelor de vot;
- prezentarea proceselor-verbale;
- returnarea ștampilei și a calculatoarelor; 
Totodată, au fost preconizate și deplasări în 

raza teritorială a CECE, inclusiv în ziua alegerilor. 
Astfel, fi ecărui CECE de nivelul II i-au fost aloca-
te diferite sume pentru cheltuieli de transport în 
funcție de amplasarea CECE.

- cheltuieli de protocol, în acest scop au fost 
alocate cîte 15 lei pentru fi ecare persoană 
din cadrul CECE, care au inclus apa, ceaiul, 
cafeaua în ziua alegerilor (conform prevede-
rilor HG nr.1151 din 02.09.2015);

- lucrări de informatică și calcul, pentru aces-
tea au fost alocați cîte 600 lei pentru fi ecare 
CECE de nivelul II și include abonamentul in-
ternet pentru trei luni;

- recompensa funcționarilor electorali:
-  pentru o persoană degrevată dintr-o unitate 

bugetară - 1774,00 lei (4172,00 lei / 29,4 x 
25% x 50 zile);

-  pentru o persoană convocată - 7095,24 lei 
(4172,00 lei / 29,4 x 50 zile);

-  pentru un membru - 625,80 lei (4172,00 lei x 
15% nedegrevat/neconvocat);

-  pentru un contabil - 7095,24 lei (4172,00 lei / 
29,4 x 50);

-  pentru un specialist (inclusiv consultanți, 
operatori) - 7095,24 lei (4172,00 lei / 29,4 x 
50 zile);

-  pentru un șofer - 7095,24 lei (4172,00 lei / 
29,4 x 50 zile).
Pentru toate sumele calculate au fost aloca-

te și surse pentru plata contribuțiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii în mărime de 23% și 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 1414

primelor de asigurări obligatorii de asistență me-
dicală în mărime de 4,5%.

- deplasări în interiorul țării, în acest scop au 
fost preconizate cheltuieli pentru deplasa-
rea cu transportul public.

La alegerile locale generale, consiliile elec-
torale de circumscripţie ale unităţilor administra-
tiv-teritoriale de nivelul doi constituie la rîndul lor 
consiliile electorale de circumscripţie orăşeneşti 
(municipale), de sector, săteşti (comunale), aces-
tea, la rîndul lor formînd birourile electorale ale 
secțiilor de votare.

Pentru un CECE de nivelul I s-au alocat re-
surse fi nanciare pentru următoarele tipuri de 
cheltuieli:

- rechizite de birou și gospodărie, cîte 50 lei 
per membru și au inclus cheltuieli pentru 
achiziționarea de mape, ceară roșie, saci, 
hîrtie, stilouri, toner; 

- servicii de telecomunicații și poștă, cîte 300 
lei per consiliu electoral de acest nivel pen-
tru achiziționarea de plicuri, timbre, achita-
rea serviciilor pentru convorbiri telefonice;

- cheltuieli de transport, la acest tip de chel-
tuieli au fost estimate sume pentru achizi-
ționarea de combustibil, avînd la bază un 
calcul ce include distanța de la CECE de 
niv. I pînă la CECE de nivelul II, numărul 
de deplasări, norma de consum, iar pen-
tru CECE de niv. I cu atribuții și ale biroului 
electoral s-au prevăzut plus 10 litri pentru 
deplasarea cu urna mobilă;

- cheltuieli de protocol, în acest scop au fost 
alocate cîte 15 lei pentru fi ecare persoană 
din cadrul CECE, care au inclus apa, ceaiul, 
cafeaua în ziua alegerilor (conform preve-
derilor HG nr.1151 din 02.09.2015);

- recompensa funcționarilor electorali:
-  pentru o persoană degrevată dintr-o unitate 

bugetară - 1490,16 lei (4172,00 lei / 29,4 x 
25% x 42 zile);

-  pentru o persoană degrevată dintr-o unita-
te, alta decît bugetară - 5960,00 lei (4172,00 
lei / 29, x 42 zile);

-  pentru o persoană convocată - 5960,00 lei 
(4172,00 lei / 29,4 x 42 zile);

- pentru un membru al CECE - 625,80 lei 
(4172,00 lei x 15%);

-  pentru un operator - 993,33 lei (4172,00 lei 
/ 29,4 x 7 zile), aceste sume au fost alocate 
CECE de niv. I cu atribuțiile și ale biroului 
electoral;

-  pentru un șofer - 625,80 lei (4172,00 lei x 
15%). 

La fel ca și în cazul CECE de nivelul II, au fost 

alocate mijloace fi nanciare pentru achitarea con-
tribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în 
mărime de 23% și primelor de asigurări obligato-
rii de asistență medicala în mărime de 4,5%.

- deplasări în interiorul țării, au fost estimate 
cheltuieli și ulterior alocate surse fi nanciare 
pentru deplasări cu transportul public pînă 
la CECE de niv. II.

Conform art.29 alin. (10) din Codul electoral, 
biroul electoral al secţiei de votare se constituie 
de către consiliile electorale de circumscripţie cu 
cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Bi-
roul electoral al secţiei de votare este constituit 
dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi 
cel mult 11 persoane, după cum urmează: 

a) candidaturile a 3 membri se propun de că-
tre consiliile locale, 

b) candidaturile celorlalți membri se propun 
de către partide şi alte organizaţii social-politice 
reprezentate în Parlament, cîte unul de la fi eca-
re partid sau altă organizaţie social-politică, iar 
dacă nu este sufi cient, numărul rămas de membri 
se completează de consiliul electoral de circum-
scripţie, la propunerea Comisiei Electorale Cen-
trale, din Registrul funcţionarilor electorali.

Pentru BESV au fost alocate surse fi nanciare 
pentru următoarele tipuri de cheltuieli:

- rechizite de birou și gospodărie, cîte 50 lei 
per membru și au inclus cheltuieli pentru 
achiziționarea de mape, ceară roșie, saci, 
hîrtie, stilouri, toner;

- servicii de telecomunicații și poștă, cîte 200 
lei per BESV pentru achiziționarea de pli-
curi, timbre, achitarea serviciilor pentru con-
vorbiri telefonice;

-  cheltuieli de transport, pentru achiziționa-
rea combustibilului, avînd la bază un cal-
cul ce include distanța de la BESV pînă la 
CECE de nivelul II, numărul de deplasări, 
norma de consum și 10 litri pentru deplasa-
rea cu urna mobilă;

- cheltuieli de protocol, la fel ca și ca în ca-
zul celorlalte organe electorale inferioare au 
fost alocate cîte 15 lei pentru fi ecare per-
soană din cadrul BESV care au inclus apa, 
ceaiul, cafeaua în ziua alegerilor (conform 
prevederilor HG nr.1151 din 02.09.2015);

- recompensa funcționarilor electorali:
-  pentru o persoană degrevată dintr-o unitate 

bugetară - 780,56 lei (4172,00 lei / 29,4 x 
25% x 22 zile);

-  pentru o persoană convocată - 3121,90 lei 
(4172,00 lei / 29,4 x 22 zile);

-  pentru un membru al BESV - 625,80 lei 
(4172,00 lei x 15%);
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-  pentru operatori - 996,33 lei (4172,00 lei / 
29,4 x 7 zile);

-  pentru un șofer - 625,80 lei (4172,00 lei x 
15%).

Au fost alocate mijloace pentru plata contri-
buțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în 
mărime de 23% și primelor de asigurări obligato-
rii de asistență medicală în mărime de 4,5%.

- deplasări în interiorul țării, la acest capitol 
au fost alocate surse fi nanciare pentru de-
plasări cu transportul public pînă la CECE 
de niv.1 și CECE de niv. II.

Toate sumele economisite și neutilizate de 
organele electorale în perioada electorală se fac 
venit la bugetul de stat. 

Organele electorale, fi ind fi nanțate din buge-
tul de stat, sînt obligate să se asigure că cheltu-
ielile sînt în corespundere cu disciplina bugetară 
şi fi nanciară. Evidența contabilă asigură un con-
trol sistematic asupra mersului executării devize-
lor de cheltuieli, stării decontărilor cu debitorii și 
creditorii, integrității resurselor băneşti şi valorilor 
materiale. Evidența analitică și sintetică a alo-
cațiilor bugetare este automatizată și se ține în 
softul integrat de contabilitate de tip 1C, care asi-
gură gestionarea și realizarea urmăririi integrate 
a procesului de evidență contabilă a executării 
devizelor de cheltuieli bugetare de către consiliile 
electorale. În acest context, fi ecare contabil-șef 
din cadrul CECE de nivelul doi a primit în gestiu-
ne pentru perioada activității un laptop cu softul 
menționat mai sus instalat și parola de acces. 
Toate aceste bunuri și parole au fost predate în 
baza actelor de predare-primire, semnate de am-
bele părți.

Contabilitatea prevede înregistrarea tuturor 
operaţiunilor economice în baza documentelor 
primare. În general, în organele electorale se 
utilizează aceleaşi documente primare ca şi în 
instituțiile publice – ordin de plată, dispoziţie de 
încasare, dispoziţie de plată, tabel de evidenţă a 
timpului lucrat, factură fi scală, factură de expedi-
ţie, decont de avans, act de casare a materialelor 
etc. 

După încheierea alegerilor, consiliile electora-
le prezintă Comisiei Electorale Centrale darea de 
seamă privind executarea devizului de cheltuieli, 
raportul fi nanciar asupra gestionării mijloacelor 
fi nanciare alocate pe fi ecare tip de instituție cu 
toate anexele, în cel tîrziu o lună după ziua ale-
gerilor. Astfel CECE de nivelul II prezintă la CEC:

 Bilanțul executării bugetului autorităților/
instituțiilor publice, aprobat prin Ordinul mi-
nistrului Finanțelor nr.185 din 23.12.2013;

 Raportul privind executarea bugetului insti-
tuţiei publice din contul cheltuielilor pe com-
ponenta de bază, aprobat prin Ordinul mi-
nistrului Finanțelor nr.185 din 23.12.2013, 
care va fi  întocmit;

 Raportul totalizator;
 Raportul separat pe consiliu; 
 Raportul separat pe birouri; 
 Nota explicativă conform Ordinului minis-

trului Finanțelor nr. 174 din 17.12.2014.
Totodată, contabilii șefi  ai CECE de nivelul II 

prezintă la CEC toate copiile dărilor de seamă 
prezentate la Inspectoratul Fiscal Teritorial și la 
Casa Teritorială de Asigurări Sociale.

Consiliile electorale de circumscripţie prezin-
tă următoarele dări de seamă Inspectoratului Fis-
cal teritorial:

 Darea de seamă privind suma venitului 
achitat și impozitul pe venit reţinut din aces-
ta (formularul IRV 14);

 Nota de informare privind salariul şi alte 
plăţi efectuate de către patron în folosul 
angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezi-
denţilor din alte surse de venit decît salariul 
şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi 
(formularul IALS 14);

 Raportul privind calcularea primelor de asi-
gurare obligatorie de asistenţă medicală 
(formularul MED 08).

Casei Teritoriale de Asigurări Sociale se pre-
zintă următoarele dări de seamă: 

 Forma 4 BASS – Declaraţia privind calcu-
larea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii;

 Formularul REV1 – Ancheta persoanei asi-
gurate;

 Formularul REV2 – Inscripţia-recipisă;
 Formularul REV5 – Declarația persoanei 

asigurate; 
 Formularul REV9 – Nota informativă privind 

calcularea, utilizarea și achitarea cotelor de 
asigurare socială de stat;

Notă:
*29,4 - numărul mediu de zile calendaristice 

pe lună aplicat la determinarea salariului mediu, 
conform HG nr. 426 din 26.04.2004 privind apro-
barea Modului de calculare a salariului mediu.

*4172,00 lei - salariul mediu pe economie din 
anul precedent.
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Prezentul studiu comparativ a fost elaborat 
în urma vizitei în acest scop în Finlanda și și-a 
propus descrierea și identifi carea asemănărilor 
și deosebirilor dintre procesele electorale orga-
nizate în unitățile teritoriale autonome cu statut 
special - Insulele Åland din componența Repu-
blicii Finlanda și Unitatea Teritorială Autonomă 
Găgăuzia (Gagauz Yeri) (în continuare – UTA 
Găgăuzia) din componența Republicii Moldova, 
în cadrul cărora aceste autonomii își aleg repre-
zentanții la nivel local. De menționat că alegătorii 
din ambele autonomii participă și la scrutinele na-
ționale, în cazul Finlandei la cele parlamentare, 
prezidențiale, municipale, europarlamentare și 
referendumuri, iar în cazul Republicii Moldova – 
la alegerile parlamentare, locale generale, refe-
rendumuri republicane.

Insulele Åland reprezintă o regiune teritoria-
lă autonomă a Finlandei, situată la aproximativ 
40 km de coasta Suediei și 25 km față de coas-
ta Finlandei, cu capitala la Mariehamn. Insulele 
Åland au fost proclamate regiune autonomă în 

anul 1921, prin decizia Ligii Națiunilor. Actual-
mente autonomia Insulelor Aland este consfi nți-
tă în art. 120 al Constituției Republicii Finlanda 
unde este scris că „Insulele Åland dispun de au-
tonomie, conform dispozițiilor specifi ce ale Legii 
privind autonomia Insulelor Åland” și este regle-
mentată de Actul de Autonomie al regiunii Åland 
(The Act of the Autonomy of Åland), adoptat de 
Parlamentul fi nlandez, în vigoare din 1 ianuarie 
1993 (a treia ediție). Actul stabilește competen-
țe pentru Parlamentul local din Åland (Lagting/
Lagtinget), precum și o listă de competențe pen-
tru Parlamentul Finlandei. Regiunea Åland este 
formată din 16 municipalități și are propriul par-
lament, drapel, imn şi guvern. Limba ofi cială a 
insulelor este suedeza. 

Alegătorii din Insulele Åland își aleg 
reprezentanții în Parlamentul local (compus din 
30 de deputați) și în cele 16 municipalități prin 
vot direct, secret, universal și egal. Alegerile par-
lamentare și municipale au loc o dată în 4 ani. 
Numărul de locuri în consiliile municipale variază 
în funcție de numărul rezidenților din fi ecare mu-
nicipalitate. Mariehamn este cea mai mare mu-
nicipalitate, avînd 27 de consilieri. Cele mai mici 
municipalități au cîte 9 consilieri.   

UTA Găgăuzia este parte integrantă şi in-
alienabilă a Republicii Moldova, fi ind o formă 
de autodeterminare a găgăuzilor, situată în su-
dul Republicii Moldova. Statutul de unitate te-
ritorială autonomă a fost stabilit în Constituția 
Republicii Moldova adoptată în 1994 și regle-
mentat detaliat în Legea nr. 344-XIII din 23 de-
cembrie 1994 privind statutul juridic special al 
Găgăuziei (Gagauz-Yeri). UTA Găgăuzia are 
propriul drapel, stemă, imn și este constituită din 
3 raioane (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), 
1 municipiu, 2 orașe, 3 comune și 20 de sate. 
Simbolica locală se folosește deopotrivă cu sim-
bolica de stat a Republicii Moldova. Primarii ora-
șelor, municipiului Comrat, satelor (comunelor) 
și consilierii în consiliile  sătești (comunale) și 
cel municipal Comrat se aleg în cadrul alegerilor 
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locale organizate pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova.

Alegătorii din UTA Găgăuzia își aleg Guver-
natorul și reprezentanții în Adunarea Populară a 
Găgăuziei (compusă din 35 de deputați) prin vot 
universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 
Alegerile 

Guvernatorului Găgăuziei și ale deputaților în 
Adunarea Populară a Găgăuziei au loc o dată în 
4 ani, fi ind stabilite prin decizia Adunării Populare 
a Găgăuziei.

La 22 martie 2015 au avut loc alegerile Gu-
vernatorului și pentru prima dată de cînd se or-
ganizează alegeri în autonomie (din anul 1995) 
guvernator al Găgăuziei a devenit o femeie. 
Aceasta se numește Irina Vlah și a participat la 
alegeri în calitate de candidat independent.

1. Mecanismul de constituire a organelor 
electorale  

Primele alegeri locale în Insulele Åland au 
avut loc în anul 1922. Pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor parlamentare și munici-
pale (care au loc în aceeași zi), Guvernul Åland 
constituie Consiliul electoral de circumscripție 
(în cazul scrutinelor locale se constituie doar o 
circumscripție electorală) și 16 consilii electora-
le municipale. La rîndul lor, consiliile electorale 
municipale constituie 27 de consilii electorale 
locale.

Comisia Electoral  Central  
(UTA G g uzia)

Consilii electorale de 
circumscrip ie 

Birouri electorale ale sec iilor 
de votare 

Primele alegeri în Adunarea Populară a Gă-
găuziei și a Guvernatorului Găgăuziei s-au des-
făşurat în anul 1995, în baza unor regulamente 
provizorii aprobate prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 35 din 17 ianuarie 1995. 
După aceasta și pînă la adoptarea Codului elec-
toral al UTA Găgăuzia nr. 60-XXVII/V din 31 iulie 
2015, toate alegerile au fost organizate şi desfă-
șurate în conformitate cu Regulamentul Găgăuzi-
ei şi legile locale adoptate de Adunarea Populară 
a Găgăuziei, după cum urmează:  

- Legea UTA Găgăuzia nr. 25-XXV/I  din 15 
ianuarie 1998  privind alegerile în Adunarea Po-
pulară (Halk Toplușu) a Găgăuziei (Gagauz-Yeri), 
cu modifi cările și completările ulterioare; 

- Legea UTA Găgăuzia nr.32-XXXIII/I din 9 
noiembrie 1998 privind alegerea Guvernatorului 
(Başkanul) Găgăuziei (Gagauz-Yeri), cu modifi -
cările și completările ulterioare; 

- Legea UTA Găgăuzia nr. 35-XXXVII/I din 26 
ianuarie 1999 privind organele electorale ale UTA  
Găgăuzia; 

- Legea UTA Găgăuzia nr. 47-XLII/I din 19 
mai 1999 privind referendumul, cu modifi cările și 
completările ulterioare.

Potrivit legislației electorale a UTA Găgăuzia, 
responsabil de organizarea și desfășurarea ale-
gerilor locale pe teritoriul autonomiei, este orga-
nul electoral regional denumit Comisia Electorală 
Centrală a UTA Găgăuzia. Comisia este consti-
tuită din 9 membri propuși proporțional de către 
Guvernatorul Găgăuziei, Adunarea Populară a 
Găgăuziei și Curtea de Apel Comrat. Membrii 
Comisiei nu pot fi  membri de partid sau membri 
ai altor organizații social-politice care candidează 
în scrutin. În funcție de scrutin, Comisia consti-
tuie circumscripțiile electorale și consiliile elec-
torale de circumscripție, iar consiliile electorale 
constituie secțiile de votare și birourile electorale 
ale secțiilor de votare.  Pentru alegerile Guver-
natorului Găgăuziei se constituie o circumscripție 
electorală ce corespunde hotarelor autonomiei, 
care la rîndul său este divizată în 3 circumscripții 
electorale, hotarele cărora corespund raioanelor 
din componența UTA Găgăuzia, iar pentru ale-
gerile  în Adunarea Populară se constituie 35 de 
circumscripții electorale, dintre care 4 în muni-
cipiul Comrat, cîte 3 în orașele Ceadîr-Lunga și 
Vulcănești și cîte 2 în satele Congaz și Copceac, 
pentru celelalte 21 de localități se constituie cîte 
o circumscripție electorală.

Candidaturile membrilor în consiliile electora-
le de circumscripție se propun de către autorită-
țile publice locale sau în baza listei funcționarilor 
califi cați deținute de Comisia Electorală Centra-
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lă a UTA Găgăuzia. Membrii consiliului electoral 
de circumscripție nu pot fi  consilieri în consiliile 
locale, membri de partid sau membri ai altor or-
ganizații social-politice care participă la alegeri. 
Listele membrilor birourilor electorale ale secțiilor 
de votare se prezintă de către consiliile locale. 
Partidele politice și candidații independenți nu 
pot desemna candidaturi.

1) Dreptul de a alege
Pot participa la alegerile parlamentului local 

persoanele care au drept de domiciliu în Insulele 
Åland și au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîr-
sta de 18 ani. Pentru a putea participa la alegerile 
în consiliul unei municipalități, alegătorul trebu-
ie să aibă reședința în această municipalitate, 
să aibă drept de domiciliu sau să fi e rezident în 
Insulele Åland de cel puțin un an pînă la data 
alegerilor. Cu aproximativ o lună înainte de ziua 
alegerilor persoana cu drept de vot primește prin 
poștă la adresa de domiciliu o carte de alegător 
(modelul de mai jos), prin care este informat des-
pre dreptul de a vota. 

Dreptul de a vota la scrutinele locale desfă-
șurate în UTA Găgăuzia îl au cetățenii Republicii 
Moldova care domiciliază în autonomie și care 
au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 
18 ani, cu excepția celor privați de acest drept 
în modul stabilit de lege. La alegeri nu pot parti-
cipa, conform hotărîrilor defi nitive ale instanțelor 
de judecată, persoanele recunoscute incapabile, 
precum și cele condamnate la închisoare. Biro-
urile electorale ale secțiilor de votare comunică 
alegătorilor arondați la secțiile de votare respec-
tive data și locul votării.    

2) Dreptul de a fi  ales
În Insulele Åland pot candida la alegerile 

parlamentare și municipale toate persoanele cu 
drept de vot, cu unele excepții. De exemplu, dacă 
persoana a deținut o funcție de conducere în ca-
drul municipalității, ea nu poate să candideze. 

Candidații în alegeri sînt înaintați doar de partide 
sau asociații teritoriale (de circumscripție). Pen-
tru a candida, nu este necesară deținerea calită-
ții de membru de partid, însă partidul are dreptul 
să stabilească anumite cerințe față de candidat. 
Pentru a candida la alegerile parlamentare, per-
soana care își depune candidatura are nevoie de 
10 susținători care sînt membri ai asociației de 
alegători din cadrul partidului, iar pentru a candi-
da la cele municipale trebuie să fi e susținută de 
3 persoane. Candidatul nu poate fi  concomitent 
membru al asociației de alegători.

Dreptul de a fi  ales în UTA Găgăuzia îl au ce-
tățenii Republicii Moldova cu drept de vot și care 
întrunesc condițiile prevăzute de legislația elec-
torală a autonomiei. Dreptul de a desemna can-
didați pentru alegeri îl au partidele și alte orga-
nizații social-politice, blocurile electorale, precum 
și cetățenii Republicii Moldova care își înaintea-
ză propria candidatură (candidați independenți).  
Numărul deputaților în Adunarea Populară nu 
trebuie să depășească unul la fi ecare cinci mii 
de alegători, iar fi ecare autoritate a administraţiei 
publice locale trebuie să aibă cel puțin un depu-
tat. Dreptul de a candida la alegerile în Adunarea 
Populară a Găgăuziei îl au cetățenii care au îm-
plinit pînă în ziua alegerilor vîrsta de 21 de ani și 
au domiciliat cel puțin 3 ani în localitatea din par-
tea căreia candidează. Pentru a candida la func-
ţia de Guvernator al Găgăuziei candidații trebuie 
să fi  împlinit vîrsta de 35 de ani, să domicilieze 
sau să fi  domiciliat pe teritoriul UTA Găgăuzia şi 
să posede limba găgăuză.

3) Listele electorale 
În Finlanda, responsabil de întocmirea 

registrelor electorale este Centrul de Înregistrare 
a Populației. Cu 51 de zile înainte de ziua alege-
rilor, la solicitarea Guvernului Åland, din Sistemul 
informațional de evidență a populației se extrage 
Registrul electoral pentru autonomie. Cu 41 zile 
înainte de ziua alegerilor, Registrul electoral de-
vine accesibil publicului spre revizuire în cadrul 
ofi ciilor de evidență teritorială. După perioada 
destinată primirii declarațiilor în vederea corectă-
rii datelor și procesarea acestora, registrul devine 
valabil în mod ofi cial cu 12 zile înainte de ziua 
alegerilor. Listele electorale conțin date despre 
alegători: numărul personal de identifi care (nu-
măr unic de identifi care), data nașterii, numele și 
prenumele, locul de reședință și adresa.

Listele electorale în UTA Găgăuzia sînt 
întocmite de către primării pentru fi ecare secție 
de votare, se semnează de primar și se fac publi-
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ce la secțiile de votare nu mai tîrziu de 20 de zile 
pînă la alegeri. Ele conțin numele și prenumele, 
data nașterii, domiciliul, seria și numărul actului 
de identitate. În timpul scrutinelor se utilizează 3 
tipuri de liste electorale: de bază, suplimentare și 
pentru votarea la locul afl ării.

4) Buletinele de vot 

Modelul buletinelor de vot în provincia Åland 
se aprobă de Consiliul electoral de circumscrip-
ție. Fiecărui candidat îi este atribuit un număr și 
candidații folosesc aceste numere în campaniile 
lor electorale. Listele candidaților sînt disponibile 
la secțiile de votare. Pentru alegerile parlamen-
tare și cele municipale se folosesc buletine cu 
numere diferite: 

• pentru alegerile parlamentare buletinele de 
vot au imprimate pe ele numere începînd cu nr. 2 
(lista de candidați de culoare albă); 

• pentru alegerile municipale buletinele de vot 
au imprimate pe ele numere începînd cu nr. 502 
(lista de candidați de culoare verde). 

Modelul și textul buletinului de vot se aprobă 
în UTA Găgăuzia de Comisia Electorală Centra-
lă locală pentru fi ecare scrutin, prin instrucțiunea 
privind forma și conținutul buletinului de vot. Con-
curenții sînt incluși în buletinul de vot conform 
ordinii în care au fost înregistrați de Comisie. În 
buletin este înscrisă informația despre candidat 
și imprimat simbolul său electoral (dacă acesta 

există). În cazul mai multor alegeri concomitente, 
buletinele de vot se deosebesc după culoare și 
dimensiuni.

2. Exercitarea dreptului de vot
În provincia autonomă Åland alegătorii au 4 

posibilități de exercitare a dreptului la vot:

1) Votarea anticipată
Consiliile electorale stabilesc perioada în 

care se desfășoară votarea anticipată. Pentru 
aceasta pe întreg teritoriul provinciei sînt amena-
jate localuri amplasate în sediile ofi ciilor poștale, 
birourilor municipale sau în alte încăperi indicate 
de municipalitate. Alegătorul are posibilitatea să 
voteze anticipat în orice local destinat procedurii 
de vot anticipat și nu este obligat să se afl e în 
municipalitatea sa de reședință. 

Pentru a vota anticipat, alegătorul prezintă un 
act de identitate sau cartea de alegător. Perso-
nalul secției de votare le explică alegătorilor pro-
cedura de vot. 

2) Votarea anticipată prin corespondență
Dacă alegătorul nu are posibilitatea să se pre-

zinte la secţia de votare în ziua alegerilor sau în 
perioada votării anticipate, el poate să voteze prin 
corespondență. Acesta este singurul mod de a 
vota, daca alegătorul nu se afl a în Insulele Åland. 
Alegătorul completează un formular de solicitare, 
disponibil pe site-ul Consiliului electoral, pe care 
îl trimite ulterior pe adresa municipalității sale 
de reședință (municipalitatea unde locuiește 
sau unde a locuit ultima dată în provincie), după 
aceasta va primi toate documentele necesare 
prin poștă, inclusiv instrucțiuni privind modalitatea 
de completare. Buletinele de vot și scrisoarea de 
însoțire trebuie să fi e restituite către municipalita-
te într-un termen determinat de consiliul electoral 
de circumscripție. 

3) Votarea anticipată la instituții: spitale 
sau centre de îngrijire 
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Votul anticipat în spitale, centre de îngrijire și 
alte instituții similare sînt organizate de către con-
siliul electoral desemnat de municipalitate. Mem-
brii consiliului se prezintă la instituția respectivă 
pentru a asigura participarea la vot a persoanelor 
din cadrul acesteia. Votarea se desfășoară pe 
parcursul a două zile, în intervale orare alese de 
consiliul electoral. Intervalele orare sînt comuni-
cate în prealabil, printr-o notifi care afi șată într-un 
loc vizibil. 

De această modalitate de vot se pot folosi 
doar persoanele internate sau care benefi ciază 
de îngrijire în cadrul instituției. Personalul institu-
ției nu are dreptul să voteze astfel. 

4) Votarea în ziua alegerilor  
În ziua alegerilor, între orele 9:00 și 20:00 

se votează numai la secția de votare indicată în 
cartea de alegător. Pentru facilitarea procesului, 
alegătorului i se recomandă să prezinte cartea 
de alegător. După ce personalul secției de votare 
confi rmă dreptul la vot, alegătorul primește bule-
tinele de vot: unul sau două, în funcție de dreptul 
de vot. Buletinele de vot se completează în ca-
bina de vot, astfel încît să fi e asigurat secretul 
votului. Listele candidaților sînt afi șate și în in-
teriorul cabinei de vot. Procedura de votare se 
realizează prin înscrierea numărului unui singur 
candidat în buletinul de vot. Pentru alegerile par-
lamentare buletinul are culoarea albă, iar pentru 
alegerile municipale este de culoare verde.  

După ce alegătorul completează buletine-
le de vot, personalul secției de votare aplică pe 
ele ștampila, după care alegătorul le introduce în 
urna de vot. La solicitare, alegătorul benefi ciază 
de asistență la secția de votare. De asemenea, 
are posibilitatea să aleagă o persoană pentru a fi  
asistat. Dacă a completat greșit buletinul, alegă-
torul poate cere un alt buletin, deoarece buletinul 
corectat este considerat nul.

În UTA Găgăuzia se votează doar în ziua ale-
gerilor între orele 07:00 și 21:00. Fiecare alegător 
votează personal. Votarea în locul altor persoane 
nu se admite. Biroul electoral al secției de votare 
înmînează alegătorului buletinul de vot, conform 
listei electorale, numai la prezentarea actului de 
identitate. Alegătorii din raza secției de votare 
care nu sînt înscriși în listele electorale se înscriu 
într-o listă suplimentară la prezentarea docu-
mentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul 
secției de votare în cauză. Aceeași procedură o 
urmează și alegătorii care au venit la secţia de 
votare cu certifi catul pentru drept de vot, aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale a UTA 

Găgăuzia. Certifi catul pentru drept de vot rămîne 
la biroul secției de votare şi se anexează la lista 
suplimentară. La primirea buletinului de vot, ale-
gătorul semnează în lista electorală în dreptul nu-
melui. Buletinul de vot se completează de către 
alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegă-
torul care nu este în stare să completeze de sine 
stătător buletinul are dreptul să invite în cabină 
o altă persoană, cu excepția membrilor biroului 
secției de votare, reprezentanților concurenților 
electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la 
operaţiile electorale. Aceste cazuri  sînt consem-
nate aparte în raportul biroului electoral al secției 
de votare. Dacă alegătorul a completat greșit bu-
letinul, la cererea lui, biroul anulează acest bule-
tin de vot și îi eliberează imediat, o singură dată, 
un nou buletin de vot. Acest caz este menționat 
în procesul-verbal cu privire la votare și în lista 
electorală. Votarea constă în aplicarea ștampilei 
„Seçtim” (”Votat”) în interiorul cercului unui singur 
patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă 
că a votat pentru concurentul electoral respec-
tiv. Pe buletinul de vot înainte de a fi  introdus în 
urna de vot se aplică pe verso ștampila specială 
a biroului electoral. În cazul în care alegătorii, din 
motive de sănătate sau din alte motive temeini-
ce, nu pot veni în localul secției de votare, biroul 
electoral întocmește lista electorala pentru vota-
rea la locul afl ării și desemnează 2 membri care 
se deplasează cu o urnă de vot mobilă și cu ma-
terialul necesar votării la locul unde se afl ă acești 
alegători, iar în lista electorală vizavi de numele 
acestora se scrie „Votat la locul afl ării”. 

3. Totalizarea rezultatele alegerilor 
În autonomia Åland, voturile anticipate repre-

zintă circa 40% din voturi și încep a fi   numărate 
în cursul zilei alegerilor începînd cu ora 15:00 și 
prezentate la scurt timp după ora 20:00. În ziua 
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alegerilor numărarea voturilor începe imediat 
după închiderea secțiilor de votare. În decursul 
zilelor următoare, voturile se numără din nou 
înainte de confi rmarea rezultatului fi nal de către 
Consiliul electoral.

Birourile electorale ale secțiilor de votare din 
UTA Găgăuzia transmit consiliului electoral de cir-
cumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu 
de 18 ore după anunțarea închiderii secţiilor de vo-
tare, procesul-verbal privind rezultatele numărării 
voturilor, datele privind desfăşurarea scrutinului și 
materialele electorale. Consiliul electoral de cir-
cumscripţie prezintă procesul-verbal cu privire la 
totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscrip-
ţie Comisiei Electorale Centrale a UTA Găgăuzia 
în termen de 48 de ore după închiderea secţiilor 
de votare. Comisia, după recepționarea docu-
mentelor, prezintă Curții de Apel procesul-verbal 
de totalizare a alegerilor în termen de 5 zile de la 
data recepționării în cazul alegerilor deputaților în 
Adunarea Populară a Găgăuziei și în termen de 
3 zile în cazul alegerii Guvernatorului Găgăuziei.

4. Concluzii
De la primele alegeri locale din 1922 și pînă 

în prezent în autonomia Åland au avut loc 26 de 
scrutine. Procesul electoral este bine organizat 
per ansamblu, iar bunele practici în materie elec-
torală pot fi  preluate la organizarea alegerilor în 
UTA Găgăuzia.  Atît în UTA Găgăuzia, cît și în 
autonomia Åland sistemul organelor electorale 
este format din 3 niveluri, mandatul aleșilor locali 
durează 4 ani. Un exemplu bun de urmat este 
uniformitatea desfășurării scrutinelor de orice ni-
vel, național și local, care se exprimă prin utili-
zarea acelorași proceduri și materiale electorale. 
Pentru UTA Găgăuzia utilizarea acelorași liste 
electorale întocmite în baza Registrului de stat 
al alegătorilor ar îmbunătăți considerabil  activi-
tatea organelor electorale locale. Acest fapt este 
menționat în Raportul de activitate al Comisiei 
Electorale Centrale a UTA Găgăuzia privind re-
zultatele alegerilor Guvernatorului Găgăuziei din 

22 martie 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale a UTA Găgăuzia nr. 26/177 
din 10 aprilie 2015. În opinia acesteia, autoritățile 
publice locale nu asigură întocmirea și actualiza-
rea corectă a listelor electorale, din acest motiv 
ar fi  necesară utilizarea listelor întocmite în baza 
Registrului de stat al alegătorilor. În acest context 
este binevenită promovarea unei inițiative legis-
lative de modifi care a cadrului legal în vederea 
armonizării procedurilor de organizare și desfă-
șurare a alegerilor din autonomie cu cele aplicate 
în cadrul scrutinelor naționale.  

Recent Adunarea Populară a Găgăuziei a 
adoptat Codul electoral al UTA Găgăuzia prin 
Legea nr. 60-XXVII/V din 31 iulie 2015, astfel au 
fost abrogate legile locale enumerate mai sus 
care reglementau domeniul electoral. Efi ciența și 
aplicabilitatea cadrului legal nou aprobat vor pu-
tea fi  apreciate atunci cînd se vor organiza și des-
fășura alegerile în Adunarea Populară a Găgău-
ziei, care vor avea loc în anul 2016. Totodată, în 
opinia noastră, adoptarea acestui Cod a fost fă-
cută cu depășirea competenței materiale, deoa-
rece conform art. 72 alin. (3) lit. a) din Constituția 
Republicii Moldova organul abilitat să reglemen-
teze sistemul electoral prin lege organică (Codul 
electoral) este Parlamentul, și nu o autoritate pu-
blică locală, precum este Adunarea Populară a 
Găgăuziei. În acest context, considerăm că ar fi  
recomandabilă completarea Codului electoral al 
Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 cu norme privind alegerea Guvernatorului 
Găgăuziei și Adunării Populare a Găgăuziei. 

În fi nal, considerăm necesar să facem o 
remarcă vizavi de denumirea organelor electora-
le ierarhic superioare – în ambele cazuri Comisia 
Electorală Centrală, din această cauză de fi eca-
re dată fi ind obligatorie specifi carea: care anume 
comisie, a Republicii Moldova sau a UTA Găgă-
uzia? Pentru evitarea confuziei, organul electoral 
ierarhic superior din autonomia găgăuză ar putea 
fi  denumit ca și în Insulele Åland cu termenul de 
Consiliul electoral de circumscripție.  
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După fi ecare eveniment electoral Comisia 
Electorală Centrală (în continuare – CEC) or-
ganizează un proces de analiză post-electorală 
pentru a stabili care au fost punctele forte, dar şi 
lacunele în organizarea scrutinului. 

O primă analiză internă asupra alegerilor lo-
cale generale din 14 iunie 2015 
s-a făcut în cadrul unor ședințe ale 
Aparatului CEC, discuțiile axîn-
du-se pe refl ecţii asupra alegeri-
lor: ce a mers bine şi ce trebuie de 
îmbunătăţit, analize şi rapoarte. 
Participanţii şi-au expus opiniile 
asupra recomandărilor prezentate 
de asociația Promo-LEX şi OSCE/
BIDDO cu referire la alegerile lo-
cale generale, planifi carea acţiu-
nilor şi următoarelor analize, s-au 
identifi cat şi discutat subiectele 
ce urmau a fi  supuse dezbaterilor 
la Conferința post-electorală din 
luna octombrie 2015.

Conferința s-a desfășurat pe 
5-6 octombrie 2015 și a avut ca 

generic ,,Rolul listelor electorale în asigurarea 
unui proces electoral corect și transparent”. Eve-
nimentul a fost organizat în colaborare și cu su-
portul Consiliului Europei. Scopul conferinței a 
fost de a analiza modul de organizare și desfă-
șurare a alegerilor locale generale din 2015, de a 
găsi soluții pentru problemele întîlnite. 

Pe parcursul a două zile experții naționali și 
internaționali ce au făcut parte din misiunile de 
observare a scrutinului, judecători, funcționari 
electorali, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
centrale şi locale, reprezentanţi ai societăţii civile, 
ai concurenților electorali, instituțiilor mass-me-
dia, precum și ai partenerilor de dezvoltare ai 
CEC, au discutat despre provocările cu care se 
confruntă administrarea procesului electoral în 
general, care este rolul listelor electorale. De 
asemenea, s-a pus în discuţie şi modalitatea în 
care poate fi  perfecţionat cadrul legal în domeniul 
electoral.

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. 
Iurie Ciocan, a făcut o prezentare generală pri-
vind retrospectiva alegerilor locale generale din 
14 iunie 2015. Au fost expuse problemele identifi -

ANALIZA POST-ELECTORALĂ 

A ALEGERILOR LOCALE GENERALE 

DIN 14 IUNIE 2015 

Natalia Pătrunjel,
consultant superior, 

Direcția comunicare, relații publice și mass-media
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cate, lucrările iniţiate, precum şi planifi carea stra-
tegică. Organizarea alegerilor a presupus eforturi 
considerabile de ordin legislativ, fi nanciar, proce-
dural, logistic, organizatoric, informaţional şi edu-
caţional-civic.

Conferința a fost organizată în trei ateliere 
de lucru în cadrul cărora participanții au discutat 
următoarele subiecte: rolul listelor electorale în 
asigurarea unui proces electoral corect și trans-
parent; transparența în procesul fi nanțării campa-
niilor electorale și a partidelor politice; confi rma-
rea legalității alegerilor și validarea mandatelor 
aleșilor locali. Între prezentări aveau loc sesiuni 
de discuţii, comentarii, interveniri, schimburi de 
experienţă etc.

Fiecare atelier de lucru a elaborat mai multe 
recomandări și a identifi cat unele soluții pentru 
mai multe probleme existente. 

Atelierul 1. Rolul listelor electorale în asi-
gurarea unui proces electoral corect și trans-
parent

Acțiunile care ar trebui întreprinse în această 
direcție:

- instruirea registratorilor din cadrul APL și a 
operatorilor SIAS „Alegeri”, precum și elaborarea 
în acest sens a unor instrucțiuni/materiale meto-
dice;

- reglementarea statutului operatorului SIAS 
„Alegeri” și a registratorului din cadrul APL, pre-
cum și identifi carea unor mecanisme de stimula-
re a acestora;

- stabilirea a două categorii de liste electorale 
de bază: liste electorale preliminare și liste elec-
torale fi nale;

- stabilirea unor termene rigide pentru modi-
fi carea reședinței și a domiciliului înainte de ziua 
alegerilor;

- restrîngerea termenului pus la dispoziție 
pentru verifi carea listelor electorale de către ale-

gători (5-10 zile pînă la ziua alegerilor) și tipărirea 
acestora într-un număr mai mic de exemplare;

- asigurarea accesului la conținutul listelor 
electorale pentru observatori, reprezentanți ai 
concurenților electorali și instanțele judecătorești;

- punerea la dispoziție a unui mecanism de 
verifi care și actualizare on-line a datelor din liste-
le electorale și instituirea unei Linii de informare 
în acest sens;

- verifi carea și actualizarea computerizată a 
datelor despre alegător direct în incinta biroului 
electoral al secției de votare;

- elaborarea unor propuneri de modifi care a 
legislației, care să permită participarea la votare 
doar în baza domiciliului, nu și a reședinței;

- revizuirea incompatibilităților stabilite în arti-
colul 32 din Codul electoral referitoare la membrii 
consiliilor şi birourilor electorale constituite pentru 
organizarea alegerilor locale;

- revizuirea cadrului legal privind rolul admi-
nistrației publice locale în organizarea și desfă-
șurarea alegerilor și protecția datelor cu caracter 
personal în procesul electoral;

- desfășurarea unor campanii ample de infor-
mare a alegătorilor privind procedura de verifi ca-
re a listelor electorale.

Atelierul 2. Transparența în procesul fi -
nanțării campaniilor electorale și a partidelor 
politice

Propunerile acestui grup au fost următoarele:
- majorarea capacităților de monitorizare a 

CEC și fortifi carea cooperării cu alte instituții spe-
cializate, cum ar fi  Ministerul Afacerilor Interne, 
Centrul Național Anticorupție, Curtea de Conturi, 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă 
Ministerul Finanţelor;

- interzicerea publicității politice și interzice-
rea tuturor donațiilor private;

- stabilirea în lege a plafonării cotizațiilor de 
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partid și elaborarea unui sistem electronic de ra-
portare a cotizațiilor;

- sancționarea partidului pentru neachitarea 
cotizațiilor de către membrii săi;

- declararea banilor din contul curent la înce-
putul campaniei electorale și interzicerea virării 
unei sume mai mari decît cea declarată;

- verifi carea sursei veniturilor de către poliția 
economică;

- reglementarea legală a începerii agitației 
electorale în turul II;

- stabilirea unui organ specializat care să cer-
ceteze cheltuielile nedeclarate sau dubioase;

- obligarea tipografi ilor să declare prețurile la 
servicii;

- stabilirea stimulentelor fi nanciare suplimen-
tare;

- fi nanțarea campaniilor de educație electo-
rală.

Atelierul 3. Confi rmarea legalității alegeri-
lor și validarea mandatelor aleșilor locali

Concluziile acestui grup de lucru sunt:
- modifi carea cadrului legal în ceea ce priveș-

te termenele de prezentare a documentelor și 
materialelor electorale;

- organizarea și desfășurarea seminarelor de 
instruire pentru magistrați și funcționari electorali;

- elaborarea unui ghid pentru instanțele jude-
cătorești privind cele mai bune practici în materie 
de examinare și soluționare a litigiilor electorale, 
confi rmarea legalității alegerilor și validarea man-
datelor aleșilor locali;

- constituirea unor colegii specializate în ca-
drul instanțelor judecătorești cu examinarea și 
soluționarea cauzelor cu caracter electoral; 

- dosarele cu caracter electoral să fi e excep-
tate de la procedura distribuirii aleatorie a aces-
tora;

- revizuirea cadrului legal privind atribuțiile or-
ganelor electorale și instanțelor judecătorești în 
procesul de confi rmare a legalității rezultatelor 
alegerilor;

- modifi carea cadrului legal privind procedura 
renumărării voturilor;

- crearea unor centre regionale sau desem-
narea unei persoane cu atribuții în domeniul elec-
toral în fi ecare din cele 35 de unități administra-
tiv-teritoriale din nivelul II;

- modifi carea reglementărilor referitoare la sa-
larizarea proporțională a funcționarilor electorali;

- revizuirea reglementărilor ce țin de docu-
mente și materiale electorale.



BULETIN  INFORMATIV  NR. 14 25

 

În perioada 19-31 octombrie 2015, un grup 
de funcționari din cadrul Aparatului Comisiei 
Electorale Centrale și al Centrului de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă CEC 
au participat la un curs de instruire pentru repre-
zentanții autorităților electorale din străinătate, 
organizat de către Institutul de Educație Civică 
din Republica Coreea. Scopul acestui eveniment 
a fost schimbul de experiență și bune practici în 
materie electorală, precum și familiarizarea cu 
cele mai noi tehnologii în domeniul organizării 
și desfășurării alegerilor, iar Republica Moldova 
este a 45-a țară care benefi ciază de acest curs 
de specialitate.

În cadrul programului de instruire, participanții 
au pus în dezbatere principalele aspecte ale 
procesului electoral din statele participante la 
curs, au identifi cat practicile care pot genera 
îmbunătățiri ale procesului electoral, de asemenea 
au afl at detalii despre sistemul electoral și politic 
din Republica Coreea. Sesiunile cursului au 
fost axate pe aspecte procedurale, precum și 
pe experiențele reprezentanților autorităților 
electorale din Fiji și Republica Coreea, cursul 
fi ind structurat pe mai multe arii tematice: 

”Înregistrarea candidaților 
și campania electorală”, 
”Finanțarea partidelor politice 
și a campaniei electorale”, 
”Informarea alegătorilor”, 
”Mass-media și alegerile”. Pe 
lîngă cursuri teoretice, partici-
panții au făcut vizite de studiu 
la instituții, precum Comisia 
Electorală Națională a Repu-
blicii Coreea, Adunarea Nați-
onală a Republicii Coreea și 
Asociaţia Mondială a Autorită-
ţilor Electorale (A-WEB). 

În continuare vă prezentăm 
o imagine de ansamblu a pro-
cesului electoral din Coreea 
de Sud.

Evoluția și trăsăturile principale ale siste-
mului electoral din Coreea de Sud

Coreea este unul dintre cele mai timpurii cen-
tre ale civilizației umane, formarea acestuia ca 
stat fi ind fi nalizată în anul 668 e.n. În timpul răz-
boiului ruso-japonez din anii 1904-1905, Coreea 
a fost ocupată de Japonia, iar în perioada 1910-
1945 a făcut parte din Imperiul Japonez. În luna 
septembrie a anului 1945, o parte din teritoriul 
Coreei de Sud,  mai exact cel amplasat mai la 
sud de paralela 37 a fost ocupat de trupele Sta-
telor Unite ale Americii. 

După capitularea forțelor armate japoneze, 
trupele americane au intrat în Coreea de Sud 
și au descoperit că societății coreene nu îi erau 
cunoscute instituțiile democratice și nici nu avea 
organe reprezentative ale democrației, deoarece 
pînă la ocupația japoneză din anul 1910, regatul 
coreean avea un model politic specifi c monarhiei 
absolutiste. 

Toate instituțiile sociale și culturale ale statu-
lui erau profund impregnate de fi lozofi a neo-con-
fucianistă. Sistemul economic era format doar 
din cele mai elementare caracteristici ale unei 
economii de piață, iar baza economiei o consti-

VIZITA DE STUDIU ÎN SEUL, COREEA DE SUD
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Rodica Sîrbu, șef, Direcția comunicare, relații publice și mass-media



BULETIN  INFORMATIV  NR. 1426

tuia agricultura, lipsită la rîndul ei de componenta 
unei industrii moderne.

Primul pas spre independența Coreei de Sud 
a fost decizia guvernului militar al Statelor Unite 
din Coreea privind instituirea unui stat unitar co-
reean la sud de paralela 37. Astfel, la 15 august 
1948, Republica Coreea a fost proclamată ca fi -
ind un stat independent.

La data de 10 mai 1948, în partea de sud a 
Peninsulei Coreene au fost organizate prime-
le alegeri din țară, și anume alegerile Adunării 
Constituționale (Adunarea Națională). Sufragiul 
a fost realizat în timpul ocupației americane, sub 
controlul Organizației Națiunilor Unite. Inițial, or-
ganizarea scrutinului a fost planifi cată pe întreg 
teritoriul Peninsulei Coreene, însă, deoarece par-
tea de nord a țării se afl a sub ocupație sovietică, 
observatorii din partea ONU au fost blocați, motiv 
pentru care alegerile în această zonă nu au fost 
efectuate. Prezența la vot a fost de peste 95%, 
iar rezultatele scrutinului au demonstrat o victorie 
a Alianței Naționale pentru independența Coreei, 
care a primit 55 de mandate din cele 200. 

Adunarea Constituțională (Adunarea Națio-
nală) a adoptat la 12 iulie 1948 prima Constitu-
ție a țării, iar la 20 iulie 1948 a organizat primele 
alegeri prezidențiale indirecte. Președinte al țării 
a fost ales Syngman Rhee, cu mai mult de 90% 
din voturi (182 de 199), depășindu-i pe alți doi 
candidați independenți. 

Constituția din 1948 prevedea o formă repu-
blicană de guvernare, în care președintele este 
ales de către un parlament unicameral (Aduna-
rea Națională). Primul set de amendamente asu-
pra Constituției a fost propus de Syngman Rhee 
în anul 1952, care constau în alegerea directă 
a președintelui de către popor. Inițial, Adunarea 
Națională a respins acest amendament, motiv 
pentru care au avut loc diverse represiuni politice, 
fi ind arestați deputații din 
opoziție. În fi nal, la 5 au-
gust 1952, amendamentul 
respectiv a fost adoptat, 
fi ind totodată modifi cată 
și structura Parlamentu-
lui, acesta devenind unul 
bicameral. În același an, 
deja în baza noului sis-
tem, în Republica Coreea 
a fost organizat cel de-al 
doilea scrutin prezidențial, 
victoria aparținînd iarăși 
lui Syngman Rhee, care 
a primit aproape 75% din 
voturi.

La 15 mai 1956, în Coreea a avut loc urmă-
toarele alegeri prezidențiale, în cadrul cărora, 
pentru a treia oară a cîștigat Syngman Rhee, 
care a primit 70% din voturi, în timp ce rivalului 
său, candidatului din partea opoziției, Cho Bong 
Am, i-au revenit 30% din voturi.

În timpul organizării alegerilor parlamentare 
din 1959, ca urmare a voturilor cumpărate și 
înregistrării mai multor încălcări ale normelor 
electorale și a fraudelor comise, a fost formată o 
nouă componență a Adunării Naționale, aceas-
ta afl îndu-se complet sub controlul președintelui 
țării.

Al treilea mandat prezidențial urma să fi e ul-
timul pentru Syngman Rhee, întrucît Constituția 
din 1948 nu permitea unei persoane să fi e realea-
să în această funcție mai mult de trei ori. Cu toate 
acestea, în decursul celui de-al treilea mandat, 
președintele Syngman Rhee a obținut din partea 
Parlamentului adoptarea unui amendament care 
stabilea un număr nelimitat de mandate pentru 
președintele țării. Mai mult decît atît, modifi cări-
le aduse Constituției din 1960 au stabilit o formă 
mixtă de guvernămînt, în care președintele, ales 
prin votul poporului, deține în același timp atît 
funcția de șef al statului, cît și de prim-ministru și 
Comandant Suprem al Forțelor Armate. 

În absența concurenței în alegerile 
prezidențiale, Syngman Rhee a cîștigat alegeri-
le pentru a patra oară consecutiv, primind 100% 
din voturi, cu o prezență la vot de 97%. După ce 
funcția de vicepreședinte a fost și ea la rîndul ei 
cîștigată de candidatul partidului de guvernămînt, 
opoziția a adus guvernului acuzații grave de frau-
dare a alegerilor, ceea ce a condus la controver-
se publice serioase, care s-au încheiat cu revolu-
ția din luna februarie a anului 1960, președintele 
Syngman Rhee fi ind forțat să demisioneze și să 
părăsească țara.  
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Acest eveniment încheie prima perioadă de 
dezvoltare a țării – prima Republică Coreeană, 
care a existat în anii 1948-1960, după care a înce-
put perioada celei de-a doua Republici Coreene, 
timp în care a fost adoptată o nouă Constituție și 
aleasă o nouă componență a Parlamentului. Tot-
odată, din cauza nemulțumirilor față de noile re-
forme introduse de prim-ministrul Chang Myung, 
militarii au dat o lovitură de stat, după care la pu-
tere a venit generalul Park Chung-hee.

La 2 decembrie 1962, a fost desfășurat un 
referendum de modifi care a Constituției, prin 
care a fost reintrodusă forma prezidențială de 
guvernămînt. Inițiativa supusă referendumului a 
fost susținută de 78% dintre alegători. Astfel, re-
vizuirea Constituției din anul 1962 a restricționat 
posibilitatea alegerii președintelui pentru al trei-
lea mandat și a marcat începutul celei de-a treia 
Republici Coreene. În această perioadă au fost 
organizate mai multe alegeri prezidențiale și refe-
rendumuri naționale, care vizau înainte de toate 
modifi carea prevederilor privind numărul manda-
telor pe care le poate deține președintele țării. 

Tot în acest timp, Adunarea Națională a fost 
transformată în Conferința Națională, fi ind de  
fapt, instalată o dictatură militară. Modifi cările 
Constituției, propuse în cadrul referendumurilor, 
au provocat numeroase proteste din partea opo-
ziției și au marcat o nouă perioadă de dezvoltare 
a țării – a patra Republică.

Pe baza noilor prevederi ale Constituției din 
1972, Yushin Park Chung-hee a fost ales preșe-
dinte, însă fără participarea opoziției, afl îndu-se 
la conducere pînă în 1979, cînd a fost asasinat.

Istoria sistemului electoral din Coreea înce-
pe în anul 1948, atunci cînd prima Constituție a 
proclamat votul universal, egal, direct și secret. 
Candidații la funcția de membru al Adunării Nați-
onale trebuiau să aibă împliniți 25 de ani, în timp 

ce vîrsta minimă pentru candidații la funcția de 
președinte al țării era de 40 de ani. Pentru a fi  
înregistrat la o funcție electivă la nivel local, can-
didatul trebuia să aibă 25 de ani.

În timpul primelor cinci republici (1948-1987) 
dreptul la vot era acordat începînd cu vîrsta de 
21 ani, dar amendamentele constituționale din 
octombrie 1987 au redus cenzul de vîrstă pînă la 
20 de ani. Începînd cu anul 2005, vîrsta minimă 
pentru exercitarea dreptului la vot a fost redusă 
la 19 ani.

Comisia Electorală Națională a fost creată 
pentru prima dată ca un organism constituțional 
în anul 1963. Pe parcursul a patruzeci de ani 
de la proclamarea Republicii Coreea, alegerile 
aveau  loc doar la nivel național – alegerile prezi-
dențiale și alegerile în Adunarea Națională, însă 
începînd cu anul 1990, alegerile au început de 
asemenea a fi  organizate la nivel municipal și în 
provincii.

Primele alegeri în autoritățile locale reprezen-
tative au avut loc în 1991, iar începînd cu anul 
1995, în Republica Coreea au loc alegeri ale 
șefi lor autorităților locale, în prefecturile orașelor 
și municipiilor. La nivel local, pentru alegerea or-
ganelor reprezentative se aplică un sistem mixt 
- 90% dintre reprezentanții autorităților locale sînt 
aleși în baza sistemului majoritar în circumscripți-
ile uninominale, iar 10% - în baza sistemului pro-
porțional.

Începînd cu anul 1987, mandatul președinte-
lui țării este de cinci ani, fără dreptul de a fi  reales, 
iar mandatul deputatului în Adunarea Națională 
durează patru ani (restricții privind realegerea nu 
există).

În cadrul alegerilor prezidențiale în Coreea de 
Sud se utilizează un sistem de majoritate relativă, 
iar la alegerile parlamentare se aplică sistemul 
electoral mixt. Sistemul electoral folosit în 1988 și 

1992 a fost similar celui utilizat 
în 1985: trei sferturi din man-
date erau distribuite în baza 
sistemului majoritar, iar un sfert 
dintre acestea erau distribuite 
între partidele politice, doar că 
direct proporțional cu numărul 
de voturi exprimate de alegă-
tori într-o singură circumscrip-
ție electorală națională.

La alegerile parlamenta-
re din 1996 a fost aplicat deja 
un alt sistem electoral - 253 
de mandate au fost distribuite 
în baza sistemului majoritar, în 
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timp ce 46 de locuri rămase (15%) au fost ocupa-
te în baza reprezentării proporționale.

La alegerile în Adunarea Națională din luna 
aprilie 2000, numărul total de mandate a fost 
redus la 273, dintre care 227 erau distribuite în 
baza sistemului majoritar, iar pentru celelalte 46 
de mandate se aplica sistemul reprezentării pro-
porționale, în baza listelor de partid pentru o sin-
gură circumscripție electorală națională.

În cadrul sistemului electoral proporțional, 
în Republica Coreea la distribuirea mandatelor 
sînt admise acele partide politice, care au obți-
nut minimum cinci mandate în baza sistemului 
majoritar, sau cel puțin 5% din numărul total de 
voturi exprimate pentru listele partidelor politice. 
În plus, există și un prag de reprezentare de la 3 
la 5%. Partidele care obțin un asemenea procen-
taj în susținerea listelor de partid primesc cîte un 
mandat.

Mandatele de deputat în baza listelor de par-
tid se distribuie prin metoda Hare - proporţia ale-
gerilor se transferă proporţional pe raportul locu-
rilor.

Din anul 1987 și pînă în prezent, sistemul 
electoral al Coreei de Sud practic nu a suferit 
schimbări.

Spre deosebire de constituțiile altor țări, cea a 
Republicii Coreea conține un capitol dedicat ex-
clusiv alegerilor, avînd titlul ”Alegeri”, cu dispoziții 
ce defi nesc statutul, modul de formare, sistemul 
și competența organelor electorale de diferite ni-
veluri. Potrivit acestora în fruntea ierarhiei orga-
nelor electorale se afl ă Comisia Electorală Nați-
onală, constituită din 9 membri, dintre care trei 
sînt numiți de președintele țării, trei sînt aleși de 
Adunarea Națională și restul trei sînt desemnați 
de Judecătorul Suprem al Curții Supreme de Jus-
tiție. Președintele Comisiei Electorale Naționale 
este ales de către cei 9 membri, pe un mandat 
de șase ani. Constituția stabilește imparțialitatea 
politică a membrilor Comisiei Electorale Naționa-
le, aceștia nu pot fi  membri ai partidelor politice și 
nici nu se pot angaja în activități politice.

Potrivit Constituției, Comisia poate aproba 
norme și regulamente privind alegerile, refe-
rendumurile naționale, dar și cu privire la unele 
aspecte administrative referitoare la activitățile 
partidelor politice. Toate hotărîrile autorităților 
electorale sînt obligatorii pentru organele execu-
tive.

Pe lîngă prevederile constituționale, procesul 
electoral și specifi cul relațiilor dintre părțile impli-
cate în procesul electoral sînt reglementate prin 
Legea cu privire la alegeri, Legea privind Aduna-

rea Națională, Legea cu privire la fondurile poli-
tice, Legea cu privire la partidele politice, Legea 
cu privire la serviciul public și Legea cu privire la 
etica profesională a funcționarilor publici, Legea 
cu privire la controlul imigranților, precum și de 
un șir de acte normative ale Comisiei Electorale 
Naționale.

Legea cu privire la alegeri defi nește alegăto-
rul ca fi ind o persoană care are dreptul să vote-
ze, are 19 ani împliniți și este înregistrată în lista 
de alegători de la locul de reședință în Republica 
Coreea sau în lista alegătorilor care locuiesc în 
străinătate.

În cadrul alegerilor la nivel local, dreptul la vot 
este de asemenea acordat și străinilor ce au sta-
tut de rezident de cel puțin trei ani și au reședință 
permanentă în Coreea de Sud, în conformitate 
cu prevederile Legii privind controlul imigrației.

În anul 1994, o mare varietate de legi privind 
alegerea diferitor organe publice, atît la nivel na-
țional cît și local, au fost comasate într-o singură 
Lege privind alegerea funcționarilor publici. Ca 
rezultat, comisiilor electorale teritoriale le-au re-
venit o serie de competențe noi, cum ar fi  funcția 
administrativă, de reglementare, de supraveghe-
re și de investigație. Comisiile electorale teritoria-
le au fost împuternicite cu sarcini de monitorizare 
a cheltuielilor electorale ale candidaților și parti-
delor politice, organele electorale pot să conteste 
modul de utilizare a mijloacelor fi nanciare pen-
tru a opri comportamentul ilegal al concurenților 
electorali, pot aduna probe și se pot adresa au-
torităților competente în vederea investigării in-
fracțiunilor.

În procesul de pregătire a alegerilor în 
Adunarea Națională din anul 2004, în scopul 
reducerii corupției în alegeri, la inițiativa Comisiei 
Electorale Naționale partidelor politice le-a fost 
impusă interdicția de a strînge fonduri. Astfel, a 
fost stabilită o recompensă de maximum 50 de 
milioane woni sud-coreeni (KRW) pentru cei care 
raportează fapte de corupție în procesul electo-
ral.

Ca rezultat al acestor inițiative, alegerile în 
cea de-a 17-ea Adunare Națională au fost consi-
derate ca fi ind cele mai corecte din istoria Repu-
blicii Coreene.

Comisia Electorală Națională dirijează între-
gul sistem al organelor electorale, care include 
aproximativ 4000 de comisii electorale de nivel 
inferior. Sistemul organelor electorale în Coreea 
de Sud este compus din patru niveluri. După cum 
s-a menționat deja, organul ierarhic superior este 
Comisia Electorală Națională, după care urmea-
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ză cele 17 comisii electorale la nivelul prefecturi-
lor și orașelor cu statut special. Al treilea nivel  îl 
reprezintă cele 250 de comisii din orașe și orășe-
le, iar nivelul patru îl constituie cele 3481 comisii 
electorale care activează în localitățile din mediul 
rural (sate).

Toate alegerile în Republica Coreea sînt des-
fășurate în zilele de miercuri. Alegerile preziden-
țiale se stabilesc în prima zi de miercuri, cu 70 
de zile înainte de expirarea mandatului președin-
telui. Alegerile deputaților în Adunarea Națională 
sînt numite pentru prima zi de miercuri, cu 50 de 
zile înainte de expirarea mandatului deputaților. 
Alegerile locale, indiferent de nivelul acestora, se 
desfășoară în prima zi de miercuri, cu 30 de zile 
înainte de sfîrșitul mandatului organului repre-
zentativ local.

Dacă ziua alegerilor este o zi liberă în legă-
tură cu o sărbătoare națională, atunci alegerile 
se stabilesc pentru ziua de miercuri a săptămînii 
următoare. 

Finanțarea campaniei electorale și a parti-
delor politice

Conform Constituției Republicii Coreea, cam-
paniile electorale se desfășoară în termenul sta-
bilit de lege, dar, în același timp, urmează a fi  ga-
rantate șanse egale pentru fi ecare candidat. 

De asemenea, Constituția Republicii Coreea 
spune că partidele politice sau candidații nu vor 
suporta cheltuieli pentru alegeri, ceea ce înseam-
nă că alegerile sînt fi nanțate din bugetul public. 

Pe baza sistemului de fi nanțare publică a 
cheltuielilor electorale, guvernul suportă costuri-
le pentru campaniile electorale ale candidaților. 
Acest sistem are ca scop prevenirea inegalităților 
cauzate de resursele fi nanciare proprii limitate și, 
prin urmare, asigurarea echității dintre candidați. 
Cu toate acestea, în scopul de a preveni candi-
daturi fi ctive, există cerințe obligatorii față de can-
didați pentru a benefi cia de acest sistem.

Legea electorală reglementează plafonul 
cheltuielilor electorale pe care un candidat sau 
un partid le poate efectua în alegerile preziden-
țiale, alegerile pentru Adunarea Națională și, re-
spectiv, în alegerile locale. Comisiile electorale 
au responsabilitatea de a face aceste informații 
publice.

De la 50% pînă la 100% din cheltuielile elec-
torale sînt suportate de guvern (la alegerile pre-
zidențiale și pentru Adunarea Națională) sau de 
bugetele locale (la alegerile locale), în funcție de 
faptul dacă un candidat este ales și cîte voturi a 
obținut.

În cazul în care un candidat este ales sau 
obține mai mult de 15% din 
voturile valabil exprimate, 
toate cheltuielile de 
campanie vor fi  rambursate 
de către guvern sau bugetul 
local, iar dacă un candidat 
a obținut între 10% și 15 
% din voturile valabile, 
jumătate din suma totală va 
fi  rambursată.

Soluționarea litigiilor 
electorale

Legea electorală asigu-
ră corectitudinea alegerilor 
prin mai multe reglemen-
tări de penalizare, cum ar fi  
sancționarea funcționarilor 
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publici care se angajează în campania electo-
rală, precum și pentru orice acțiuni de oferire a 
benefi ciilor fi nanciare alegătorilor cu scopul de a 
le utiliza în campania electorală. 

Reglementările privind posibilitatea invalidării 
alegerilor trebuie să elimine orice activități ilega-
le. Pot servi ca motiv pentru invalidarea alegerilor 
următoarele ilegalități: în cazul în care cheltuieli-
le de campanie s-au folosit în scopuri personale 
de șeful sau persoana responsabilă de fi nanțe în 
campanie, cheltuieli ce depășesc 1/200 din valoa-
rea plafonului de cheltuieli permis în campanie, 
sau dacă respectivele persoane au fost condam-
nate la închisoare ori le-a fost aplicată amendă de 
peste 3000 de dolari SUA, sau dacă un candidat 
este condamnat la închisoare ori i-a fost aplicată 
amendă de peste 1000 de dolari SUA.

Legea Adunării Naționale și Legea Adminis-
trației Locale stipulează că șefi i guvernelor loca-
le (primarii) și membrii consiliilor locale în cazul 
ilegalităților trebuie să demisioneze din funcția pe 
care o dețin, sub sancțiunea pierderii dreptului de 
a candida. 

În cazul în care alegerile sînt declarate nule, 
în conformitate cu Legea electorală, funcționarul 
vinovat va returna costul de depozit și sumele de 

rambursare a cheltuielilor de campanie primite 
de la stat.

Comisiile electorale care organizează votarea 
și numărarea voturilor sînt formate doar din per-
soane imparțiale și neutre și care se încadrează 
în următoarele categorii: sînt funcționari publici, 
profesori, angajați ai băncilor sau fac parte din 
alte asemenea categorii.

Comisiile electorale au competența de a revi-
zui și de a examina petiții (contestații) electorale 
depuse de candidați sau partide, în care se con-
testă validarea procesului electoral sau rezultatul 
alegerilor. Comisiile electorale asigură corecti-
tudinea alegerilor la fi ecare etapă a procesului 
electoral, de la managementul alegerilor pînă la 
calcularea rezultatelor.

Investigarea și controlul privind încălcările 
electorale și activitățile ilegale

Prin modifi carea Legii electorale în 1997, Co-
misia Electorală Națională a obținut competența 
să pună întrebări despre și să investigheze orice 
încălcări electorale, să adune dovezi cu privire la 
infracțiuni electorale, să susțină cererea sau să 
delege reprezentantul Comisiei pentru efectua-
rea interogatoriului.

Rambursări:
(unitatea: USD)

Alegeri

Suma solicitată 
pentru rambur-

sare 
(A)

Diminuarea (B) Suma rambursa-
tă (C=A-B)

Rata rambursării (%)

Față de suma 
solicitată

Față de plafon

Cele de-a 18-lea alegeri prezidențiale (2012)
Total 94785232,758 2818311,849 91966920,900 97,0 82,1
Partidul Saenuri 46804135,212 1502252,087 45301883,120 96,8 80,9
Partidul Democra-
tic Unit

47981097,546 1316059,762 46665037,780 97,3 83,4

Cele de-a 19-lea alegeri pentru Adunarea Națională (2012)
Total 102544,000 11119,000 89231,000
Proporțional 18946,000 602,000 18344,000 96,8 89,2
Circumscripții 83598,000 10517,000 70887,000 84,8 64,4

Cele de-a 6-lea alegeri locale (2014)
Total 369774,000 76604,000 293170,000 79,3 -

Statistica încălcărilor constatate și a alegerilor invalidate
(unitate: cazuri)

Categoria

Cele de-a 18-lea 
alegeri prezidenți-
ale (19 decembrie 

2012)

Cele de-a 19-lea 
alegeri pentru Adu-

narea Națională
 (11 aprilie 2012)

Cele de-a 5-lea ale-
geri locale (2 iunie 

2010)

Cele de-a 5-lea ale-
geri locale (4 iunie 

2014)

Contestații depuse 104 264 441 452
Total alegeri invali-

date 0 9 56 2
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După investigații, în funcție de gravitatea în-
călcărilor, pertinența și validitatea probelor, Co-
misia Electorală Națională poate solicita urmă-
rirea penală, investigații suplimentare, emiterea 
avertismentului.

Spre deosebire de instituțiile administrati-
ve, cum ar fi  autoritățile de urmărire penală sau 
poliția, Comisia Electorală Națională este un or-
ganism constituțional. Prin urmare, prin investi-
garea încălcărilor electorale pe cont propriu, Co-
misia Electorală Națională urmărește să asigure 
corectitudinea alegerilor.

Investigații:
(unitate: cazuri)

Alegeri

Măsura luată

Total Acu-
zări 

Inves-
tigații 
supli-

menta-
re

Aver-
tis-

mente 
etc.

Cele de-a 
19-lea pentru 

Adunarea Nați-
onală 

(11 aprilie 
2012)

1595 264 174 1157

Cele de-a 18-
lea preziden-

țiale 
(19 decembrie 

2012)

509 104 97 308

Cele de-a 6-lea 
alegeri locale 
(4 iunie 2014) 

3717 452 123 3142

Comisia Electorală Națională are dreptul de 
a impune o amendă ce provoacă consecințe fi -
nanciare în dezavantajul concurentului, care se 
aplică mai degrabă decît o pedeapsă mai dură 
pentru orice acțiune ce constituie încălcare a le-
gislației electorale și nu este antisocială sau imo-
rală.

În cadrul politicii ”Amenzi de cincizeci de ori 
mai mari” introduse în 2004, cu scopul de a era-
dica neregulile, alegătorii sau concurenții care au 
acceptat sau au dat bani, bunuri sau alimente cu 
o valoare mai mică de un milion de woni coreeni 
pot fi  pedepsiți prin aplicarea unei amenzi de cel 
puțin de zece ori, dar nu mai mult de cincizeci 
de ori mai mare decît valoarea banilor primiți/dați 
(amenda nu trebuie să depășească 30 de milioa-
ne de woni coreeni).

Recompensa în bani persoanelor care 
raportează fraude electorale

Acest sistem a fost introdus atunci cînd legea 
electorală a fost revizuită în 2004, în încercarea 
de a încuraja raportarea voluntară a infracțiunilor 
și fraudelor electorale și, în consecință, de a pre-
veni aceste nereguli și de a spori efi ciența pedep-
selor pentru astfel de infracțiuni/fraude.

Comisia Electorală Națională poate plăti re-
compensă în bani persoanei care a denunțat o 
crimă/fraudă electorală în fața Comisiei, înainte 
ca aceasta să o descopere. Recompensa poate 
să constituie pînă la 500.000 de dolari SUA, suma 
fi ind stabilită și plătită de Comisia de examinare 
și recompensa special constituită în interiorul co-
misiilor electorale. Pentru siguranță, anonimatul 
persoanei, la solicitare, este protejat.

Statistica amenzilor stabilite
(unitate: cazuri, persoane, USD)

Alegeri Stabilit Achitat Obiecții 
ridicate

Transmise spre 
executare

Colectat/

executat
Cele de-a 19-lea 
pentru Adunarea 

Națională 

(11 aprilie 2012)

Cazuri 243 - - - -
Nr. de 

persoane
1324 755 405 131 33

Suma 953094 353994 385294 106495 32882

Cele de-a 18-lea 
prezidențiale 

(19 decembrie 2012)

Cazuri 28 - - - -
Nr. de 

persoane
507 130 345 26 6

Suma 320088 29440 258241 20393 13304
Cele de-a 6-lea ale-

geri locale 

(4 iunie 2014)

Cazuri 520 - - - -
Nr. de 

persoane
1511 1142 292 50 19

Suma 697175 387260 171014 29539 4159
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Recompensele în bani achitate

Alegeri

Achitări de recompense în 
bani

Nr. de 
cazuri

Nr. de 
persoane

Suma 
(USD)

Cele de-a 5-lea 
alegeri locale 
(2 iunie, 2010)

109 127 567104

Cele de-a 19-lea 
alegeri pentru 
Adunarea Națio-
nală, 
(11 aprilie 2012)

82 101 746626

Cele de-a 18-lea 
alegeri preziden-
țiale 
(19 decembrie 
2012)

4 5 19400

Cele de-a 6-lea 
alegeri locale 
(4 iunie 2014)

82 90 616911

Atunci cînd apare un litigiu cu privire la rezul-
tatele alegerilor locale, partidul trebuie să depu-
nă, înainte de a merge în instanța de judecată, 
o cerere la comisia electorală de nivelul imediat 
superior. Comisia electorală examinează cererea 
și emite o hotărîre pe marginea cererii, în acest 
fel comisia electorală de orice nivel joacă un rol 
în soluționarea litigiilor electorale. Partidul sau 
candidatul poate depune în instanța de judecată 
o cerere împotriva deciziilor comisiei electorale 
care a validat alegerile.

Procedura de votare, numărarea voturilor 
și totalizarea rezultatelor alegerilor

Potrivit legislației electorale a Republicii Co-
reea, Comisia Electorală Națională este respon-
sabilă de organizarea și gestionarea alegerilor 
prezidențiale, deputaților Adunării Naționale, ale-
gerilor locale pentru reprezentanții autorităților 
publice locale.

Participarea la votare se realizează în baza 
următoarelor principii: 

vot universal: în linii generale, orice cetă-
țean, la atingerea vîrstei corespunzătoare, are 
dreptul la vot fără deosebire de origine socială, 
rasă, religie, sex, educație sau avere etc.; 

vot egal: fi ecare persoană are dreptul la un 
singur vot. Votarea multiplă este interzisă;

vot direct: alegătorul participă la votare di-
rect și personal;

vot secret: votarea este secretă, astfel încît 
nimeni nu trebuie să cunoască pentru care partid 
politic sau candidat alegătorul și-a exprimat vo-

tul, excluzîndu-se posibilitatea infl uenței asupra 
voinței alegătorului prin mituire, intimidare, nepo-
tism etc.;

alegeri libere: legislația electorală obligă ale-
gătorii la corectitudine în procesul de vot, însă nu 
sînt prevăzute sancțiuni pentru neparticiparea la 
votare.

Stabilirea datei alegerilor
În Coreea, pînă în anul 1994, cadrul legal per-

tinent nu prevedea expres modalitatea de stabili-
re a datei alegerilor, fapt care permitea partidelor 
politice de la guvernare să planifi ce organizarea 
alegerilor ținînd cont de propriile avantaje, punîn-
du-se astfel la îndoială corectitudinea acestor 
alegeri.  

Ulterior, după amendarea prevederilor legale 
în domeniul electoral, data alegerilor se fi xează 
la expirarea mandatului reprezentanților autorită-
ților publice, inclusiv pentru organizarea alegeri-
lor speciale și celor repetate.

Totodată, în cazul vacanței funcției de preșe-
dinte, al alegerilor repetate și al alegerilor repre-
zentanților autorităților publice locale desfășurate 
ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale, 
data alegerilor poate fi  stabilită de către președin-
te (sau de cel care asigură interimatul funcției) și 
președintele comisiei electorale de circumscripție 
competentă.

Ziua alegerilor pentru fi ecare tip de scrutin se 
stabilește într-o zi de miercuri, după cum urmea-
ză:

alegeri prezidențiale: în prima zi de mier-
curi, cu 70 de zile înainte de expirarea mandatu-
lui președintelui; 

alegeri pentru Adunarea Națională: în pri-
ma zi de miercuri, cu 50 de zile înainte de expira-
rea mandatului acestora; 

alegeri locale: în prima zi de miercuri, cu 30 
de zile înainte de expirarea mandatului organului 
reprezentativ local;

alegeri speciale/repetate: în ultima zi de 
miercuri a lunilor aprilie și octombrie.

Dacă ziua alegerilor coincide cu o zi de sărbă-
toare națională nelucrătoare sau cu o zi înainte/
după ziua de sărbătoare națională, atunci alege-
rile vor avea loc în ziua de miercuri a săptămînii 
următoare. 

Metodele de votare
În Coreea de Sud, pe lîngă metoda tradițio-

nală de exercitare a dreptului la vot în ziua ale-
gerilor, se mai aplică cîteva metode alternative, 
și anume: 
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votarea înainte de ziua alegerilor (antici-
pată);
votarea prin corespondență (la domiciliu);
votarea în afara țării;
votarea alegătorilor afl ați la bordul navelor 

maritime. 
În cazul în care alegătorul se afl ă la bordul 

unei nave, fi ind în imposibilitatea de a vota la 
secția de votare, sistemul electoral permite ale-
gătorului să voteze dacă acesta întocmește un 
raport în acest sens. Toate procesele, inclusiv 
întocmirea raportului, pregătirea, trimiterea, re-
cepționarea și completarea buletinului de vot, im-
primarea și transmiterea buletinului de vot, sub 
formă de plic, prin intermediul unui fax (server) și 
unui satelit. Întrucît buletinul de vot este sigilat și 
imprimat prin fax securizat, secretul votului este 
asigurat. 

Modelul și textul buletinelor de vot
După expirarea termenului-limită pentru în-

registrarea concurenților electorali, înscrierea 
acestora în buletinul de vot se efectuează în ur-
mătoarea ordine: 

- pentru partidele politice care dețin man-
date de deputat în Adunarea Națională, ordinea 
de înscriere în buletinul de vot se determină în 
funcție de numărul mandatelor deținute, respec-
tiv în ordine descrescîndă. În cazul partidelor po-
litice care nu dețin mandate de deputat, acestea 
se înscriu în buletin în ordinea alfabetului core-
ean, conform  denumirii acestora. Ulterior, se in-
clud candidații independenți în baza rezultatelor 
tragerii la sorți efectuate de către o comisie elec-
torală competentă;

- partidele politice reprezentate în Adu-
narea Națională sau candidații partidelor politice 

ce urmează să li se atribuie un număr unic nați-
onal de identifi care în buletinul de vot, și anume: 
partidul politic care are membri reprezentați în 
Adunarea Națională din 5 sau mai multe distric-
te; partidul politic care a obținut nu mai puțin de 
3% din numărul total de voturi valabil exprimate 
la precedentele alegeri prezidențiale, la alegerile 
pentru Adunarea Națională sau la alegerile con-
siliilor locale, prin sistemul electoral de reprezen-
tare proporțională; 

- în cazul alegerilor reprezentanților 
districtelor în consiliile locale, partidul politic care 
desemnează 2 sau mai mulți candidați pentru o 
singură circumscripție electorală decide ordinea 
în care se vor înscrie candidații săi în buletinul 
de vot. Dacă partidul politic nu decide ordinea în 
care să fi e înscriși acești candidați în buletinul 
de vot, ei vor fi  înscriși în ordinea rezultată din 
tragerea la sorți efectuată de către o comisie 
electorală specializată.

- 

În cazul aplicării sistemului electoral majoritar  
(la alegerile prezidențiale, în cadrul alegerii a 246 
de deputați ai Adunării Naționale,  precum și ale-
gerii reprezentanților autorităților publice      lo-
cale). În cazul aplicării sistemului electoral cu 
reprezentare proporțională (în cadrul alegerii a 
54 de deputați ai Adunării Naționale, precum și 
alegerii membrilor consiliilor locale).

Buletinul de vot se completează, prin apli-
carea unei ștampile speciale, numai în cabina 
pentru vot secret. În cazul votului prin cores-
pondență, alegătorul marchează în interiorul 
patrulaterului destinat pentru aplicarea ștampi-
lei opțiunea sa în dreptul unui singur concurent 
electoral. Modalitatea de marcare a opțiunii nu 
este prestabilită.
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De regulă, alegătorul votează în baza unui 

singur buletin de vot. Totodată, în cazul organi-
zării alegerilor pentru Adunarea Națională și ale 
membrilor consiliilor locale, un alegător primește 
2 buletine de vot, dintre care unul pentru candi-
datul din circumscripția locală respectivă și altul 
pentru partidul politic.

Toate procedurile de tipărire, recepționare și 
transmitere a buletinelor de vot sînt organizate cu 
participarea reprezentanților desemnați de parti-
dele politice.

Timpul și locul votării
Comisiile electorale regionale pregătesc și 

transmit, per locuință, materiale informaționale 
privind numărul de înregistrare în lista electora-
lă, data și timpul votării, sediul secției de votare. 
Informația se transmite în decurs de 2 zile de la 
data confi rmării listei electorale.

Votarea în ziua alegerilor se efectuează între 
orele 6:00 și 18:00. 

Votarea înainte de ziua alegerilor se organi-
zează în ultimele zile de vineri și sîmbătă înainte 
de ziua alegerilor, între orele 6:00 și 20:00.

Deci, în ambele cazuri, votarea începe la ora 
6:00, însă doar după verifi carea, în prezența ob-

servatorilor, a integrității urnelor și cabinelor de 
vot.

În cazul în care la ora stabilită pentru 
închiderea secției de votare mai sînt alegători 
care așteaptă să-și exercite dreptul la vot, aces-
tora li se eliberează tichete cu număr și li se per-
mite să participe la votare.

Procesul de votare
În ziua alegerilor, procedura de votare se 

realizează cu respectarea următoarelor etape:
1) verifi carea și identifi carea alegătorului în 

baza listei electorale;
2) înmînarea buletinului de vot;
3) completarea buletinului de vot în cabina 

pentru vot secret;
4) introducerea buletinului de vot în urna de 

vot.
Secțiile de votare în care se organizează 

votarea înainte de ziua alegerilor sînt dotate cu 
echipament tehnic special pentru tipărirea buleti-
nelor de vot. Pentru votarea ce se desfășoară în 
alte zile decît ziua alegerilor, buletinele de vot nu 
se tipăresc în prealabil, ci pe loc cînd alegătorul 
se prezintă la secția de votare. Conform datelor 
procesate, prezența alegătorilor înainte de ziua 
alegerilor constituie 30-40% din numărul alegăto-
rilor înscriși în listele electorale. În ziua votării se 
utilizează buletine de vot tipărite de întreprinderi 
tipografi ce specializate și contractate în acest 
sens.

Sistemul de numărare a voturilor
Imediat după fi nalizarea procesului de vota-

re, urnele cu buletinele de vot sigilate se transmit 
către centrele de numărare a voturilor. Sistemul 
automatizat de numărare a buletinelor de vot se 
utilizează începînd cu anul 2002.



BULETIN  INFORMATIV  NR. 14 35

Membrii birourilor electorale sistematizează 
și prezintă, împreună cu urna de vot sigilată, do-
cumentele electorale aferente desfășurării pro-
cesului de votare către centrul de numărare a 
voturilor.

La procedura de numărare a buletinelor de 
vot participă funcționarii electorali din comisiile 
electorale de circumscripție respective, precum 
și cei din organele electorale ierarhic superioa-
re, persoanele angajate în vederea participării la 
procedura de numărare, observatori din partea 
concurenților electorali.

După recepționarea buletinelor de vot, res-
ponsabilii din cadrul centrului încep numărarea 
voturilor și totalizarea rezultatelor votării, conform 
următoarei proceduri:

1) se deschid urnele de vot, se extrag bule-
tinele și se transmit funcționarilor responsabili 
de sistematizarea și pregătirea acestora pentru 
fi  contabilizate de echipamente tehnice speciale 

pentru numărarea și sortarea cantitativă a voturi-
lor pe fi ecare concurent electoral, inclusiv a bule-
tinelor de vot nevalabile;

2) urmează procesul automatizat de număra-
re a buletinelor de vot;

3) în a treia etapă se efectuează examinarea, 
verifi carea și procesarea manuală a datelor sta-
bilite în urma numărării automatizate a buletine-
lor de vot (se numără manual buletinele de vot 
care nu au fost sortate automatizat; se verifi că 
dacă au fost corect sortate conform voturilor ob-
ținute de concurenții electorali). În cazul votului 
prin corespondență, buletinele de vot se numără 
manual, întrucît acestea nu conțin ștampila spe-
cială ce se aplică de către alegător și nu pot fi  
scanate și procesate cu ajutorul echipamentului 
automatizat;

4) ultima etapă constă în verifi carea rezultate-
lor de către comisia electorală de circumscripție 
și anunțarea rezultatelor alegerilor de către pre-
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ședintele comisiei respective, conform datelor 
din procesele-verbale.

5) ulterior, după anunțarea rezultatelor, proce-
sele-verbale se scanează și se transmit Comisiei 
Electorale Naționale pentru a fi  aduse la cunoș-
tință publică prin plasarea rezultatelor alegerilor 
pe pagini web. 

Întrucît în componența organelor electora-
le sînt desemnați magistrați, conform legislației 
electorale a Republicii Coreea este de compe-
tența acestora, și nu a instanțelor judecătorești, 
confi rmarea rezultatelor alegerilor și validarea 
mandatelor aleșilor.  

Automatizarea procesului de numărare a bu-
letinelor de vot contribuie la sporirea calității și 

corectitudinii datelor procesate, diminuează ris-
cul erorilor mecanice cauzate de factorul uman, 
asigură totalizarea rezultatelor în termene re-
strînse.

Operativitatea și corectitudinea cu care se 
desfășoară procesele de vot și de numărare a 
voturilor se explică și printr-o ordine p restabilită 
de repartizare strictă a activităților între funcțio-
narii electorali implicați (spre ex., fi ecare operație 
este executată de anumiți funcționari electorali: 
unii sînt antrenați doar la procesul de votare, alții 
doar la procesul de numărare, ultimul grup fi ind 
divizat respectiv la sortare, numărarea automati-
zată sau reverifi carea rezultatelor numărării au-
tomatizate).
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Orice lucru bine făcut are în spate oameni 
bine pregătiți. O instruire temeinică este cu atît 
mai importanta cu cît „miza” este mai mare. 
Atunci cînd vorbim despre alegeri, „miza” o con-
stituie viitorul comunității locale sau a societății, 
în ansamblu. Circa 22 000 de persoane sunt im-
plicate în organizarea și desfășurarea alegerilor 
în Republica Moldova – o întreagă armată de 
oameni, scopul căreia este să asigure că votul 
cetățenilor va fi  calculat așa cum se cuvine, iar 
rezultatele alegerilor vor refl ecta veridic preferin-
țele alegătorilor. 

Sistemul electoral din Republica Moldova 
prevede că doar la nivel central, organul electo-
ral – Comisia Electorală Centrală – este un organ 
permanent. La celelalte niveluri, în preajma ale-
gerilor se constituie organe electorale temporare 
– consilii electorale de circumscripție de nivelul 
I și II și, respectiv, birouri electorale ale secțiilor 
de votare. În practică aceasta înseamnă că majo-
ritatea covîrșitoare a funcționarilor(-elor) electo-
rali(-e) desfășoară zi de zi o activitate care nu are 
nici o legătură cu domeniul electoral. Ei/ele sunt 
medici, profesori, ingineri, mici întreprinzători, 

vînzători, fermieri etc. Dacă ne dorim ca aceste 
persoane să organizeze alegeri după toate stan-
dardele internaționale și cu respectarea strictă a 
prevederilor legale în vigoare, instruirea electora-
lă devine o necesitate imperativă 

În data de 15 aprilie 2015, a fost aprobat Pla-
nul de instruire al Centrului de Instruire Continuă 
în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electora-
lă Centrală pentru alegerile locale generale din 
14 iunie 2015. În conformitate cu documentul 
menționat, au fost instruiți(-te):

326 membri(-e) ai/ale CECE II1 (84,68% din 
total 385 membri), 

2001 membri(-e) ai/ale CECE I2 (74,11% din 
total planifi cat (2700) sau 28,14% din total mem-
bri (7112)) şi 

4453 membri(-e) ai/ale BESV3 (74,22% din 
total planifi cat (6000) sau 30,70% din total mem-
bri (14504)).

În afară de funcționarii(-ele) electorali(-e) 
menționați(-te), CICDE4 a instruit și alte părți inte-
resate în procesul electoral, astfel contribuind la 
creșterea potențialului profesional al aparatelor 
de lucru ale organelor electorale, dar și la conso-
lidarea culturii electorale a concurenților electo-
rali și alegătorilor. 

În total, în perioada electorală pentru buna 
desfășurare a alegerilor locale generale CICDE 
a instruit, în cadrul a 555 seminare, 11225 per-
soane, dintre care 6780 (60,40%) membri ai or-
ganelor electorale (vezi tabelul nr. 1 și diagrama 
nr. 1).

1 Consiliul electoral de circumscripție de nivelul II
2 Consiliul electoral de circumscripție de nivelul I
3 Biroul electoral al secției de votare
4 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

INSTRUIREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

A PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN ORGANIZAREA 

ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LOCALE GENERALE 

DIN 14 IUNIE 2015

Dr. Doina Bordeianu, 
directoare-adjunct, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 1438

O analiză din perspectiva genu-
lui, ne face să constatăm că 
alegerile în Republica Moldova 
sunt organizate preponderent 
de fem ei. 85,76% din persoa-
nele instruite în calitate de 
membri(-e) ai consiliilor electo-
rale de circumscripție de nivelul 
I sunt femei (respectiv, bărbați 
sunt 14,24%). În cazul birourilor 
electorale raportul este de 
87,24% femei la 12,76% băr-
bați. Doar în consiliile electorale 
de circumscripție de nivelul II 
situația este mai echilibrată: 

Tabelul 1 
Benefi ciarii instruirilor organizate de către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

în perioada martie – iunie 2015

Categorie benefi ciar Persoane 
instruite

Pondere în total 
instruiți

Membri CECE II 326 2.90%
Membri CECE I 2001 17.83%
Membri BESV 4453 39.67%
Registratori RSA5 659 5.87%
Operatori CECE II 59 0.53%
Operatori BESV 3185 28.37%
Operatori Call Centru 63 0.56%
Observatori, reprezentanți cu drept de vot consultativ 289 2.57%
Trezorieri 82 0.73%
Judecători 108 0.96%

Total persoane instruite 11225 100%

Grafi c nr. 1. Benefi ciarii instruirilor organizate de către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 
în perioada martie – iunie 2015

5 Registrul de Stat al Alegătorilor

Seminar de formare a formatorilor(-oarelor) în domeniul electoral, 
Chișinău, 21-25 aprilie 2015
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53,37% sunt femei, iar 46,63% - bărbați. În aces-
te condiții se impun în continuare eforturi comune 
din partea organelor electorale și a instituțiilor 
responsabile de desemnarea funcționarilor elec-
torali (consilii locale, partide politice parlamenta-
re, instanțe de judecată) pentru a asigura un 
echilibru în reprezentarea genurilor în cadrul or-
ganelor electorale, inclusiv la pozițiile de condu-
cere.  

Pentru scrutinul din iunie 2015, CICDE a uti-
lizat programe de instruire adaptate fi ecărei ca-
tegorii de benefi ciari care combină în mod reușit 
teoria și practica. 

Metodele de predare-învățare specifi ce nevo-
ilor adulților se bazează pe schimbul de experi-
ență dintre participanți(-te) și valorifi carea poten-
țialului intelectual al acestora6. 

Învățarea prin practicare, de exemplu, în ca-
zul unor teme precum întocmirea documentației 
electorale, numărarea voturilor și totalizarea ale-
gerilor, și-a demonstrat și de această dată efi ci-
ența. Raportul fi nal al Misiunii Restrînse a OSCE/
BIDDO de Observare a Alegerilor notează că a 
fost desfășurat „un program amplu de instruire a 
ofi cialităţilor electorale şi altor actori interesaţi, in-
clusiv reprezentanţii partidelor politice şi observa-
torii, în limbile de stat şi rusă” constatînd că „se-
siunile de instruire observate de MROA OSCE/
BIDDO au fost informative şi bine organizate”7.

Totuși, provocarea majoră cu care se con-
fruntă procesul de instruire electorală este peri-
oada scurtă de timp disponibilă pentru instruirea 
unui număr atît de mare de funcționari(-e) elec-
torali(-e), angajați(-te) ai/ale aparatelor de lucru 
ale organelor electorale, concurenți electorali și 
reprezentanți(-te) a/ale acestora, alegători(-oare) 
etc. Pentru a înțelege difi cultatea organizării se-
minarelor de instruire din punct de vedere logistic 
și operațional, acest fapt trebuie corelat cu fl uctu-
ația mare în rîndul membrilor organelor electora-
le și neobligativitatea instruirii. 

Factori care periclitează buna desfășurare a 
procesului de instruire în perioada electorală

Defi ciențele rezultate în urma concursului 
de factori enumerați mai sus au fost notate în 
Raportul Final al Misiunii de Observare a Ale-
gerilor Locale Generale din 14(28) iunie 20158. 
Una dintre recomandările formulate în rapor-
tul Promo-Lex este „modifi carea modalității de 
recrutare a membrilor BESV și CECE prin in-
troducerea obligativității deținerii certifi catului 
de califi care profesională în domeniul electoral 
(eliberat de CICDE)”. Despre aceasta a vorbit și 
vicespeaker-ul Parlamentului Republicii Moldo-
va, Liliana Palihovici, în cadrul celei de-a 24-a 
Conferințe anuale a Asociației Ofi cialilor Electo-
rali Europeni (Chișinău, 10-11 septembrie 2015) 
menționînd că deputații vor „reveni la discutarea 
subiectului certifi cării funcționarilor electorali, 
deoarece, astfel, vom putea asigura o calitate 
mai înaltă tuturor etapelor electorale”9. Rein-
troducerea certifi cării obligatorii a funcționari-
lor(-elor) electorali(-e) este una dintre prioritățile 
CICDE la moment, dar bineînțeles că decizia fi -
nală aparține Parlamentului Republicii Moldova. 
În lipsa acesteia, CICDE își va desfășura în con-
tinuare activitatea de instruire și educație civică 
asigurînd cele mai înalte standarde de calitate 
în domeniu.  

6 Informația detaliată privind fi ecare program de instruire 
conceput și desfășurat pentru alegerile locale generale din 
14 iunie 2015 poate fi  găsită în Raportul privind activitățile 
desfășurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral în vederea pregătirii pentru alegerile locale 
generale din 14 iunie 2015 accesibil la http://www.cicde.
md/index.php?pag=news&id=1082&rid=1147&l=ro#sthash.
lZTACpC7.dpuf

7 Raportul fi nal al Misiunii Restrînse a OSCE/
BIDDO de Observare a Alegerilor, Varșovia, 20 
august 2015, http://www.osce.org/ro/odihr/elections/
moldova/181246?download=true
8 Promo-LEX, Coaliția civică pentru alegeri libere și corecte, 
Raport fi nal. Monitorizarea Alegerilor Locale Generale 
din 14(28) iunie 2015, http://www.promolex.md/upload/
publications/ro/doc_1442821363.pdf
9 Comunicat de presă al Parlamentului Republicii Moldova 
din 10 septembrie 2015, Liliana Palihovici: Creșterea calității 
procesului electoral este o prioritate, nu o opțiune, pentru 
Republica Moldova, http://www.parlament.md/Actualitate/
Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/2242/Page/0/
language/en-US/Default.aspx
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În Raportul său fi nal, MROA OSCE/BIDDO10 
notează că „Alegerile locale din 2015 au fost 
administrate în mod efi cient şi au oferit elec-
toratului o diversitate de opţiuni”. În mod cert, 
instruirile desfășurate în perioada electorală de

Colaj de fotografi i de la seminarele de instruire/ informare desfășurate de CICDE în perioada electorală 
pentru alegerile locale generale din iunie 2015

către CICDE au contribuit la creșterea profesio-
nalismului persoanelor implicate în organizarea 
și administrarea alegerilor și astfel la calitatea 
scrutinului per ansamblu.

10 Raportul fi nal al Misiunii Restrînse a OSCE/
BIDDO de Observare a Alegerilor, Varșovia, 20 
august 2015, http://www.osce.org/ro/odihr/elections/
moldova/181246?download=true 
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DEPOZITUL FINANCIAR – CONDIȚIE PENTRU 

ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR LA ALEGERI

Victor Pruteanu,
specialist coordonator metodist, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

Depozitul fi nanciar (cauțiunea electorală1) 
este o sumă de bani, stabilită prin lege, depusă 
de persoana care candidează pentru o funcție 
electivă. Acest instrument se utilizează cu scopul 
fi ltrării candidațior la funcțiile elective, ei  demon-
strîndu-și seriozitatea intențiilor prin depunerea 
acestor sume de bani2. Un șir de țări cu o de-
mocrație matură aplică acest depozit în practica 
lor electorală - Canada, Marea Britanie, Coreea 
de Sud, Japonia etc. Dar, în funcție de legislația 
țărilor, acest depozit are menire diferită: 

1. condiție de bază pentru înregistrarea can-
didaților în procesul electoral;

2. condiție facultativă pentru candidații care 
aleg să plătească depozitul decît să colecteze 
semnături.

În ambele cazuri candidatul nu este înregis-
trat pînă cînd nu depune suma stabilită prin lege, 
1 Guceac Ion - Drept electoral, Universitatea de Stat din Mol-
dova. Academia de Drept din Moldova. - „Tipografi a Centra-
lă”, Chișinău 2005. - 268 p. (pagina 157)
2 http://constitutional_law.academic.ru/449/ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ

sau colectează semnături (cazul 2). Deci, funcții-
le acestui instrument sunt următoarele:

- de fi ltrare: funcția de bază a acestui instru-
ment este să nu permită persoanelor care au 
șanse minime să fi e votate și candidează numai 
pentru publicitate gratuită să acceadă în listele 
de candidați. Astfel se minimizează riscul ca în 
buletinele de vot să apară un număr mare de 
candidați și/sau ca cineva din candidați să-și re-
tragă candidatura după înregistrare sau în ultimul 
moment;

- de facilitare (uneori), după cum am menți-
onat mai sus, în unele țări candidații pot alege 
depozitul fi nanciar în loc să colecteze semnături, 
astfel îndeplinind rolul unei forme de susținere a 
inițiativei de înaintare a candidaturii/candidaturi-
lor la o funcție electivă3.

Fiind o practică destul de veche și des utili-
zată, de-a lungul timpului au fost aplicate diferite 
metode de administrare a acestei forme de con-
diționare. De regulă, banii trebuie depuși în con-
tul de depozit pînă la ora 24:00 a ultimei zile de 
înregistrare a candidaților4. Există și cazuri cînd 
persoana își depune candidatura, dar nu este ofi -
cial înregistrată în calitate de candidat pînă este 
făcut depozitul. 

Principala diferență între sistemele de de-
pozite electorale este suma depozitului - statele 
europene și americane operează cu cifre acce-
sibile, nu mai mult de cîteva mii de dolari USA 
(Marea Britanie5 - 500 lire, Canada6 - 1000 $ ca-
nadieni, România - 5 salarii minime7(aproxima-
tiv 780 euro) etc.). Legislația unor state asiatice 

3 Катков Д.Б., Корчиго Е,Б. - Избирательное право: 
Вопросы и ответы. Москва: Юриспруденция, 2001. - 176 
с. (pagina 90)
4 http://www.aec.gov.au/elections/candidates/overview.htm
5 http://www.parliament.uk/get-involved/elections/standing/  
și Автономов А., Веденеев Ю., Дегтярёва О., Луговой В., 
Лысенко В. - Зарубежное избирательное право. Учебное 
пособие. Москва: Издательство НОРМА, 2003. - 288 c. 
(pagina 74)
6 http://www.elections.ca/content.aspx?section=pol&dir=-
can/bck&document=index&lang=e
7 http://www.becparlamentare2012.ro/DOCUMENTE/Leg-
islatie/legea%2035%20(1).pdf - Legea nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României
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folosește cifre de zeci și sute de mii $ (de ex. în 
Coreea de Sud 115.000 - 3.8 mil $)8 (mai multe 
exemple vedeți în tabelele din Anexele 1 și 2). 
Suplimentar, unele state percep depozite pentru 
întreaga listă de candidați ai partidului, și nu pen-
tru fi ecare candidat în parte. De menționat că, în 
unele state, mărimea depozitului crește în raport 
cu nivelul funcțiilor elective la care candidează 
pretendentul. De exemplu, candidatul la funcția 
de președinte va plăti mai mult decît candidatul la 
funcția de deputat, iar candidații la funcțiile elec-
tive din cadrul autorităților publice locale plătesc 
cele mai mici sume.

În acest context, Comisia pentru democra-
ţie prin drept de la Veneţia recomandă9 ţărilor 
care impun depozitul fi nanciar (doar patru dintre 
cele mai democratice zece state din lume im-
pun depozitul fi nanciar) să stabilească un nivel 
rezonabil al sumei și să o restituie tot în condiţii 
rezonabile. 

Firește, o varietate atît de mare de depozite 
presupune la fel și mai multe sisteme de ram-
bursare a lor. De asemenea, acestea diferă de 
la o țară la alta, dar implică de obicei un set de 
condiții, îndeplinirea uneia fi ind sufi cientă pentru 
returnarea deplină a depozitului. Astfel, pentru 
rambursarea depozitelor practica internațională 
instituie următoarele reguli:

- să cîștigi alegerile;
- un minim procentaj de voturi valabil expri-

mate (de obicei între 5-15%, dar nu obligatoriu, 
ex.: România - 2%);

- retragerea candidaturii într-un anumit ter-
men stabilit de lege;

- îndeplinirea altor condiții impuse (de ex.: de-
clararea tuturor cheltuielilor din campania elec-
torală);

- decesul candidatului înainte de ziua alege-
rilor.

Dacă cel puțin una dintre aceste condiții este 

8 http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/1/35.pdf
9 http://www.fes.ro/media/pdf/Policy_brief_iunie_2013-1.pdf 

îndeplinită, depozitul electoral urmează să fi e 
rambursat.

Diferența dintre aceste sisteme este în stric-
tețea condițiilor de rambursare și mărimea sumei 
rambursate în raport cu îndeplinirea acestor con-
diții. Unele țări au instituit și etape de rambursare 
pentru a promova unele practici printre  candidați. 
De exemplu, în Coreea de Sud - dacă candidatul 
acumulează între 5 și 10% din voturile valabil ex-
primate, lui i se rambursează doar jumătate din       
depozit, dacă acumulează mai mult de 10% - i se 
rambursează întregul depozit; Canada a stabilit 
drept condiție de rambursare completarea tuturor 
rapoartelor fi nanciare de către candidați.

Efectele acestui instrument au fost studiate 
de către Richard S. Katz10, profesor la City Uni-
versity din New York, Universitatea de stat din 
New York, Universitatea Centrală Europeană și 
Institutul de Studii Politice din Lille, Franța, care a 
publicat un studiu unde demonstrează care sunt 
efectele sistemului de depozite electorale din 
Marea Britanie, introdus în 1985:

- partidele mari (conservatoriști, laburiști, na-
ționaliștii scoțieni) mereu  benefi ciază de rambur-
sarea depozitelor electorale;

- partidele mici au pierdut de multe ori depozi-
tele electorale, dar fi indcă sumele erau destul de 
mici (150 lire inițial), aceste cheltuieli erau perce-
pute ca cheltuieli de campanie electorală;

- majorarea depozitului electoral de la 150 lire 
la 500 lire a avut funcția de a limita numărul de 
candidați independenți și cei ce reprezintă parti-
de neserioase (joke parties).

În concluzie, depozitul fi nanciar electoral este 
un instrument ce contribuie la stabilitatea politică, 
prin fi ltrarea candidaților. Este favorabil partidelor 
majoritare și partidelor ce primesc un procent mai 
mare de voturi, iar partidele mici sunt dezavanta-
jate deoarecer depozitele nu le sunt rambursate. 
Partidele mari se consolidează la putere, minimi-

10 Richard S. Katz. Democracy and Elections, New York: Ox-
ford University Press, 1997, pp. 255-61
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zînd șansele de acces ale partidelor mai mici. In-
strumentul depozitului fi nanciar electoral pare a fi  
un element al sistemelor majoritare, ce contribuie 

la stabilitatea guvernului și favorizează actorii po-
litici interesați serios de conducerea unui stat.

Tabelul 1
Țara Tipul de alegeri Suma depozitului Condiții de rambursare

România Camera Deputaților

Senat

5 salarii minime brute 
pe țară pentru fi ecare 
candidat

cel puțin 2% din voturile valabil exprimate
cîștigul la alegeri
candidaților independenți ce acumulează 
cel puțin 20% din voturile valabil exprimate 
în colegiul uninominal în care au candidat

Marea Britanie Parlament 500 lire cîștigul la alegeri
acumularea a cel puțin 5% din voturile vala-
bil exprimate

Australia Senat
Camera Reprezen-
tanților

2000 $ australieni
1000 $ australieni

cîștigul la alegeri 
cel puțin 4% din voturile de preferință primă
deces înainte de alegeri

Coreea de Sud Președinte
Adunarea Națională

500 mil. WON
15 mil. WON

cîștigul la alegeri
deces înainte de alegeri

Canada Parlament 1000 $ Prima jumate se rambursează în caz de:
cîștig la alegeri
obținerea a cel puțin 15% din voturile valabil 
exprimate în district
retragerea candidaturii
deces înainte de ziua alegerilor
A doua jumătate:
depunerea tuturor rapoartelor fi nanciare
toate cerințele sunt îndeplinite

Tabelul 2
Japonia11 are un sistem de depozite fi nanciare mai complicat:
Tipul de alegeri Suma depozitului

Membrii Camerei Reprezentanților
candidați în circumscripție uninominală
partid politic în sistemul reprezentării                    
proporționale (candidați pe liste de partid)

¥ 3.000.000 (yeni japonezi) fi ecare
pentru fi ecare circumscripție: ¥ 3.000.000xA + 
¥ 6.000.000xB

Membrii Camerei Consilierilor
candidați în circumscripția locală (independenți)
candidați pe liste de partid (sistemul reprezentării 
proporționale)

¥ 3.000.000 (yeni japonezi) fi ecare
¥ 6.000.000xC

Membri ai Adunărilor Prefecturale - ¥ 600.000 (yeni japonezi) fi ecare
Guvernatori Prefecturali - ¥ 3.000.000 (yeni japonezi) fi ecare
Membrii Consiliilor orășenești - ¥ 500.000 (yeni japonezi) fi ecare
Primarii orașelor - ¥ 2.400.000 (yeni japonezi) fi ecare
Primari de orășele și sate - ¥ 500.000 (yeni japonezi) fi ecare

A=numărul persoanelor ce candidează atît pe lista de partid, cît și în circumscripții uninominale
B=numărul de persoane din lista de partid, ce nu candidează în circumscripții uninominale
C=numărul candidaților

11 http://www.parliament.am/library/Electoral%20law/chaponia.pdf

Rambursarea depozitelor se efectuează în 
baza voturilor acumulate după anumite formule                
prestabilite pentru fi ecare categorie în parte, în 
funcție de numărul total de voturi,  numărul de vo-
turi obținute de concurentul electoral, numărul de 

locuri în organele elective, suma depozitului, nu-
mărul persoanelor alese. Dar de bază este con-
diția acumulării a 10% din toate voturile valabil 
exprimate (vezi formulele în sursa bibliografi că 
de la punctul 11).
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Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotă-
rîrea nr. 54 din 3 aprilie 2015, a stabilit data de 14 

PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN CADRUL ALEGERILOR 

LOCALE GENERALE DIN 14 IUNIE 2015

Rodica Sîrbu,
șef, Direcția comunicare, relații publice și mass-media

iunie 2015 pentru desfășurarea alegerilor locale 
generale. În conformitate cu prevederile cadrului 
legal ce reglementează procedurile de organiza-
re și desfășurare a alegerilor locale generale, Co-
misia Electorală Centrală a aprobat, la 14 aprilie 
2015, Programul calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor de organizare şi desfăşurare a respec-
tivelor alegeri. 

Ținînd cont de angajamentele declarate de 
CEC cu privire la asigurarea respectării princi-
piului egalității de gen în activitatea sa, inclusiv 
regăsite și în Planul de acțiune privind asigura-
rea respectării principiului egalităţii între femei şi 
bărbaţi în procesul electoral, pentru anii 2014 – 
2015, aprobat prin hotărîrea nr. 2351 din 23 de-
cembrie 2013, s-a efectuat o analiză a alegerilor 
locale generale din 2015 prin prisma aspectului 
de gen.

Alegători
Cît privește participarea electoratului la alege-

rile locale generale din acest an, atît în turul I de 
scrutin cît și în cadrul celui de-al II-lea, s-a înre-
gistrat o prezență mai activă a femeilor.

TURUL I TURUL II
 Total - 1.387.638 Total – 881.667

Bărbați Femei Bărbați Femei
639.253 46,07% 748.385 53,93% 403.366 45,75% 478.300 54,25%

Constituirea organelor electorale inferioa-
re

Conform prevederilor art.120 din Codul elec-
toral, cu cel puțin 50 de zile înainte de alegeri, 
CEC constituie consiliile electorale de circum-
scripție de nivelul al doilea. În aceste alegeri, ca 
și în cele parlamentare din 2014 cînd acest lucru 
s-a făcut pentru prima dată, în hotărîrile sale de 

constituire a organelor electorale, CEC a prevă-
zut un punct prin care “La alegerea preşedintelui, 
vicepreşedintelui şi a secretarului consiliului, se 
recomandă desemnarea persoanelor cu respec-
tarea echilibrului de gen”.

Tabelul de mai jos prezintă situația privind re-
prezentarea pe sexe în cadrul consiliilor electora-
le de circumscripție de nivelul al doilea: 
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Drept concluzie observăm că, deși ponderea 
numerică a femeilor în rîndul membrilor CECE 
de nivelul II este mai înaltă, la nivelul funcției de 
președinte majoritatea o constituie bărbații, iar în 
cazul funcției de secretar, care este mai degrabă 
o funcție de execuție, deja femeile sînt majorita-
re. La nivelul funcției de vicepreședinte echilibrul 
este păstrat.

Consiliile electorale de circumscripție orășe-
nești (municipale), sătești (comunale) sînt consti-
tuite de către consiliile electorale de circumscrip-
ție ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul 
al doilea ale Republicii Moldova cu cel puțin 40 
de zile înainte de ziua alegerilor. Prezența femei-
lor în rîndul acestora este următoarea:

Total Președinte Vicepreședinte Secretar
Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei

185
48,5%

200
51,95%

25 71,4% 10 28,6% 18 51,4% 17 48,6% 6 17,1% 29 82,9%

 385 35 35 35

Total Președinte Vicepreședinte Secretar
Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei

1104
15%

6266
85%

181 20,6% 696 79,4% 170 19,2% 714 80,8% 25 2,8% 851 97,2%

7370 877 884 876

Și aici observăm o pondere masivă a femeilor 
în rîndul membrilor CECE de nivelul I per total 
(85%), aceeași tendință păstrîndu-se în cazul 
funcțiilor de președinte și secretar. Funcția de 
vicepreședinte a fost ocupată preponderent de 
femei.

La rîndul său, birourile electorale ale secțiilor 
de votare se constituie de către consiliile electo-

Total Președinte Vicepreședinte Secretar
Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei

2447
18,3%

10874
81,7%

294 20% 1184 80% 319 21,6% 1158 78,4% 61 4,14% 1412 95,8%

13321 1478 1477 1473

rale de circumscripție cu cel puțin 25 de zile îna-
inte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de 
membri, de cel puțin 5 și cel mult 11 persoane. 
După cum se vede din tabelul dat mai jos, feme-
ile constituie majoritatea în birourile electorale și 
raportul la toate pozițiile este în defavoarea băr-
baților.

Candidați la funcția de primar
În cadrul scrutinului din 14 iunie 2015 lupta 

s-a dat pentru 12 578 funcții elective, dintre care 
10.564 mandate de consilieri în consiliile locale 
de nivelul I, 1 116 mandate de consilieri în consi-
liile locale de nivelul II şi 898 – primari.

În cazul alegerilor locale generale, consiliul 
electoral de circumscripție de nivelul întîi 
recepţionează documentele și înregistrează 
candidaţii la funcţiile de primar și consilier în 

consiliul sătesc (comunal), orășenesc, iar consi-
liul electoral de circumscripție de nivelul doi – la 
funcția de consilier în consiliul raional/municipal 
și la funcția de primar general al mun. Chișinău și 
al mun. Bălți. Termenul limită pentru depunerea 
actelor a fost de 30 de zile pînă în ziua alegerilor. 

Analizînd informațiile pe care le deține CEC, 
observăm că din numărul total de candidați la 
funcția de primar, doar 22,5% sînt femei.

Candidați la funcția de  primar 4.417 Bărbați Femei
3.423 77,5% 994 22,5%

Conform prevederilor legale, dreptul de a în-
ainta candidați în alegeri îl au partidele politice 
(înregistrate la Ministerul Justiției), blocurile elec-

torale (înregistrate de CEC). Analizînd listele 
candidaților la funcția de primar din partea fi ecă-
rei formațiuni politice participante în alegeri, con-
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statăm că femeile constituie aproximativ 25% din 
rîndul candidaților, cu foarte mici excepții (poate 

Am încercat să analizăm lista candidaților la 
funcția de primar și sub aspectul vîrstei. Din da-
tele sistematizate în tabelul de mai jos, obser-
văm că din numărul total de candidate, ponderea 
cea mai mare o înregistrează femeile cu vîrsta 

fi  considerată o analiză subiectivă, atîta timp cît 
unele formațiuni au înaintat 1 sau 2 candidați).

Formațiunea politică/independenți Total
candidați

Bărbați Femei
Total % Total %

1 Partidul Democrat din Moldova 837 654 78,14 183 21,86
2 Partidul Liberal Democrat din Moldova 783 572 73,05 211 26,95
3 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 617 477 77,31 140 22,69

4
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republi-
ca Moldova” 557 439 78,82 118 21,18

5 Partidul Liberal 456 357 78,29 99 21,71

6
Blocul electoral „Platforma Populară Europeană 
din Moldova - Iurie Leancă” 315 251 79,68 64 20,32

7 Partidul Politic „Partidul Nostru” 272 203 74,63 69 25,37

8
Partidul Politic Partidul Popular din Republica 
Moldova 92 74 80,43 18 19,57

9 Partidul Naţional Liberal 58 50 86,21 8 13,79
10 Blocul electoral „LISTA POPORULUI” 20 15 75,00 5 25,00
11 Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafi e 18 16 88,89 2 11,11
12 Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” 17 15 88,24 2 11,76
13 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 15 12 80,00 3 20,00
14 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 7 7 100,00 0 0,00
15 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 5 4 80,00 1 20,00

16
Mişcarea Social-Politică Republicană „Ravno-
pravie” 3 3 100,00 0 0,00

17 Partidul Socialist din Moldova 2 2 100,00 0 0,00
18 Partidul Popular Creştin Democrat 2 1 50,00 1 50,00
19 Partidul Regiunilor din Moldova 2 1 50,00 1 50,00
20 Partidul Legii şi Dreptăţii 1 1 100,00 0 0,00
21 Partidul „Patrioţii Moldovei” 1 0 0,00 1 100,00
22 Candidat independent 337 269 79,82 68 20,18

cuprinsă între 41 și 60 de ani (70,52%).  La ca-
tegoria de vîrstă situația este similară și în cazul 
candidaților bărbați, cei mai mulți dintre ei au, de 
asemenea, între 41 și 60 de ani.

Categoria de vîrstă Total
Bărbați Femei

Total % Total %
25-30 ani 342 279 81,58 63 18,42
31-40 ani 718 555 77,30 163 22,70
41-50 ani 1.277 938 73,45 339 26,55
51-60 ani 1.596 1.234 77,32 362 22,68
61-70 ani 466 401 86,05 65 13,95

Peste 71 ani 18 16 88,89 2 11,11
Candidați la funcția de primar pe vîrstă și sexe

Primari aleși
Ca urmare a turului I de scrutin desfășurat la 

14 iunie, ulterior a turului II din data de 28 iunie, 

dar și a alegerilor repetate din 12 iulie, toți cei 898 
de primari au fost aleși, femeilor revenindu-le 185 
de fotolii sau 20,60%.
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Tabelul de mai jos prezintă tabloul “votului politic” dat primarilor, inclusiv sub aspectul de gen.

Formațiunea politică/independenți TOTAL
Bărbați Femei

Total % Total %
1 Partidul Liberal Democrat din Moldova 287 230 80,14 57 19,86
2 Partidul Democrat din Moldova 287 236 82,23 51 17,77
3 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 77 55 71,43 22 28,57
4 Candidat independent 67 53 79,10 14 20,90

5
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica 
Moldova” 52 41 78,85 11 21,15

6 Partidul Liberal 51 36 70,59 15 29,41
7 Partidul Politic „Partidul Nostru” 44 34 77,27 10 22,73

8
Blocul electoral „Platforma Populară Europeană din 
Moldova - Iurie Leancă” 27 22 81,48 5 18,52

9 Partidul Naţional Liberal 3 3 100,00 0 0,00

10
Partidul Politic Partidul Popular din Republica 
Moldova 1 1 100,00 0 0,00

11
Mişcarea Social-Politică Republicană „Ravnopra-
vie” 1 1 100,00 0 0,00

12 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 1 1 100,00 0 0,00
Total 898 713 185

Votul politic dat primarilor

 

 

Femei B rba i

Sub aspect de vîrstă, tabloul este exact ace-
lași ca și în cazul candidaților la funcția de pri-
mar, 145 din 185 de fotolii ce au revenit femeilor 
primari (78,3%) sînt deținute de femei cu vîrsta 
cuprinsă între 41 și 60 de ani. Aceeași situație 

este și în cazul bărbaților primari, cele mai multe 
posturi de primari ce le-au revenit bărbaților (536 
din 713 deținute de bărbați) aparțin persoanelor 
cu vîrsta între 41 și 60 de ani.

Categoria de vîrstă Total
Bărbați Femei

Total % Total %
25-30 ani 33 29 87,88 4 12,12
31-40 ani 119 94 78,99 25 21,01
41-50 ani 312 239 76,60 73 23,40
51-60 ani 369 297 80,49 72 19,51
61-70 ani 64 53 82,81 11 17,19

Peste 71 ani 1 1 100,00 0 0,00

La nivel de unități administrativ-teritoriale de 
nivelul II, circa jumătate dintre acestea au în-
registrat o pondere a femeilor primari de peste 
25%, de ex. r. Strășeni (40,74%), r. Sîngerei (34, 

62%), r. Căușeni (33,33%). Totodată, există ra-
ioane unde acest indiciu este mai mic de 10%: r. 
Ialoveni (8%), UTA Găgăuzia (7,69%), r. Cante-
mir (7,41%), iar în r. Basarabeasca – 0%.

Raion/municipiu Total
Bărbați Femei

Total % Total %
Anenii Noi 26 19 73,08 7 26,92
Bălţi 3 2 66,67 1 33,33
Basarabeasca 7 7 100,00 0 0,00
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Briceni 28 26 92,86 2 7,14
Cahul 37 26 70,27 11 29,73
Călăraşi 28 24 85,71 4 14,29
Cantemir 27 25 92,59 2 7,41
Căuşeni 27 18 66,67 9 33,33
Chişinău 19 15 78,95 4 21,05
Cimişlia 23 16 69,57 7 30,43
Criuleni 25 19 76,00 6 24,00
Donduşeni 22 17 77,27 5 22,73
Drochia 28 22 78,57 6 21,43
Dubăsari 11 9 81,82 2 18,18
Edineţ 32 23 71,88 9 28,13
Făleşti 33 23 69,70 10 30,30
Floreşti 40 30 75,00 10 25,00
Glodeni 19 17 89,47 2 10,53
Hînceşti 39 35 89,74 4 10,26
Ialoveni 25 23 92,00 2 8,00
Leova 25 17 68,00 8 32,00
Nisporeni 23 19 82,61 4 17,39
Ocniţa 21 18 85,71 3 14,29
Orhei 38 31 81,58 7 18,42
Rezina 25 21 84,00 4 16,00
Rîşcani 28 23 82,14 5 17,86
Sîngerei 26 17 65,38 9 34,62
Şoldăneşti 23 20 86,96 3 13,04
Soroca 35 31 88,57 4 11,43
Ştefan Vodă 23 18 78,26 5 21,74
Străşeni 27 16 59,26 11 40,74
Taraclia 15 10 66,67 5 33,33
Teleneşti 31 26 83,87 5 16,13
Ungheni 33 26 78,79 7 21,21
UTA Găgăuzia 26 24 92,31 2 7,69

Ponderea femeilor în rîndul primarilor aleși pe raioane/municipii

Consilieri locali
În conformitate cu prevederile legislației 

naționale, autorităţile administraţiei publice locale 
prin care se realizează autonomia locală în sate 
(comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, 
iar autorităţile administraţiei publice locale prin 
care se realizează autonomia locală în raioane 
sînt consiliile raionale. Consilierii în consiliile lo-
cale de nivelurile întîi şi al doilea sînt aleși în con-
diţiile Codului electoral.

Candidații la funcția de consilier în consili-
ile locale de nivelul I

Ponderea femeilor candidate la funcția de 
consilier local de nivelul I (orășenesc, sătesc, co-
munal) este prezentată în diagrama de mai jos. 
Din totalul de 54 504 de candidați, doar 19 639 
sînt femei, ceea ce constituie 36,06%.

A fost analizat și aspectul ponderii femeilor 
candidate la funcția de consilier de nivelul I pe 
formațiuni politice.
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Formațiunea politică/independenți Total can-
didați

Bărbați Femei
Total % Total %

1 Blocul electoral „LISTA POPORULUI” 286 182 63,64% 104 36,36%

2 Blocul electoral „Platforma Populară Europeană 
din Moldova - Iurie Leancă”

4224 2759 65,32% 1465 34,68%

3 Mişcarea Social-Politică Republicană „Ravno-
pravie”

101 71 70,30% 30 29,70%

4 Partidul „Patrioţii Moldovei” 21 12 57,14% 9 42,86%
5 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 8301 5425 65,35% 2876 34,65%
6 Partidul Democrat din Moldova 10387 6507 62,65% 3880 37,35%
7 Partidul Liberal 5786 3895 67,32% 1891 32,68%
8 Partidul Liberal Democrat din Moldova 9852 5996 60,86% 3856 39,14%
9 Partidul Naţional Liberal 666 424 63,66% 242 36,34%

10 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 94 64 68,09% 30 31,91%
11 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 56 28 50,00% 28 50,00%
12 Partidul Politic „Partidul Nostru” 4427 2690 60,76% 1737 39,24%

13 Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republi-
ca Moldova”

7449 4819 64,69% 2630 35,31%

14 Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafi e 214 159 74,30% 55 25,70%
15 Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” 193 123 63,73% 70 36,27%

16 Partidul Politic Partidul Popular din Republica 
Moldova

1264 794 62,82% 470 37,18%

17 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 154 100 64,94% 54 35,06%
18 Partidul Popular Creştin Democrat 35 27 77,14% 8 22,86%
19 Partidul Popular Socialist din Moldova 29 6 20,69% 23 79,31%
20 Partidul Regiunilor din Moldova 54 39 72,22% 15 27,78%
21 Partidul Socialist din Moldova 22 21 95,45% 1 4,55%
22 Candidat independent 889 724 81,44% 165 18,56%

TOTAL 54504 34865 63,97% 19639 36,03%

Sub aspect teritorial, per general, la nivel de 
candidați pentru funcția de consilier în consiliile 

locale de nivelul I femeile au fost prezente în pro-
porție de 36%. 

Raion/municipiu Total can-
didați

Bărbați Femei
Total % Total %

1 CHIŞINĂU 2141 1508 70,43% 633 29,57%
2 BĂLŢI 113 64 56,64% 49 43,36%
3 ANENII NOI 1776 1124 63,29% 652 36,71%
4 BASARABEASCA 505 344 68,12% 161 31,88%
5 BRICENI 1380 906 65,65% 474 34,35%
6 CAHUL 2055 1235 60,10% 820 39,90%
7 CANTEMIR 1380 890 64,49% 490 35,51%
8 CĂLĂRAŞI 1599 1100 68,79% 499 31,21%

63,97%

 36,03%
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9 CĂUŞENI 1515 1004 66,27% 511 33,73%
10 CIMIŞLIA 1240 843 67,98% 397 32,02%
11 CRIULENI 1524 1045 68,57% 479 31,43%
12 DONDUŞENI 1200 747 62,25% 453 37,75%
13 DROCHIA 2009 1217 60,58% 792 39,42%
14 DUBĂSARI 833 508 60,98% 325 39,02%
15 EDINEŢ 1681 1018 60,56% 663 39,44%
16 FĂLEŞTI 2181 1210 55,48% 971 44,52%
17 FLOREŞTI 2325 1348 57,98% 977 42,02%
18 GLODENI 1214 781 64,33% 433 35,67%
19 HÎNCEŞTI 2476 1753 70,80% 723 29,20%
20 IALOVENI 1690 1220 72,19% 470 27,81%
21 LEOVA 1271 786 61,84% 485 38,16%
22 NISPORENI 1270 912 71,81% 358 28,19%
23 OCNIŢA 1261 728 57,73% 533 42,27%
24 ORHEI 2462 1573 63,89% 889 36,11%
25 REZINA 1359 774 56,95% 585 43,05%
26 RÎŞCANI 1643 1008 61,35% 635 38,65%
27 SÎNGEREI 1755 1046 59,60% 709 40,40%
28 SOROCA 2172 1465 67,45% 707 32,55%
29 STRĂŞENI 1750 1145 65,43% 605 34,57%
30 ŞOLDĂNEŞTI 1188 677 56,99% 511 43,01%
31 ŞTEFAN VODĂ 1568 1027 65,50% 541 34,50%
32 TARACLIA 842 525 62,35% 317 37,65%
33 TELENEŞTI 1375 875 63,64% 500 36,36%
34 UNGHENI 2075 1308 63,04% 767 36,96%
35 UTA GĂGĂUZIA 1676 1151 68,68% 525 31,32%

TOTAL 54504 34865 63,97% 19639 36,03%

Conform criteriului de vîrstă, cele mai multe 
femei candidate la funcția de consilier în consiliile 

Categoria de vîrstă Total
Bărbați Femei

Total % Total %
18-30 ani 8710 5378 61,75% 3332 38,25%
31-40 ani 10458 6201 59,29% 4257 40,71%
41-50 ani 13489 8134 60,30% 5355 39,70%
51-60 ani 14351 9479 66,05% 4872 33,95%
61-70 ani 6412 4792 74,73% 1620 25,27%

Peste 71 ani 833 704 84,51% 129 15,49%
Fără vîrstă 251 177 70,52% 74 29,48%

TOTAL 54504 34865 63,97% 19639 36,03%

 

locale de nivelul I (orășenești, sătești, comunale) 
au vîrsta între 31 și 40 de ani.

Candidați la funcția de consilier local de 
nivelul II (raionali, municipali)

Din cei 9009 de candidați la funcția de consi-

lier local în consiliile de nivelul II (raionale și mu-
nicipale)  2665 sînt femei, iar 6344 sînt bărbați.
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Ponderea femeilor candidate la funcția de consilier în consiliile de nivelul II pe formațiuni politice.

Formațiunea politică/independenți Total can-
didați

Bărbați Femei
Total % Total %

1 Blocul electoral „LISTA POPORULUI” 147 92 62,59% 55 37,41%

2 Blocul electoral „Platforma Populară Europea-
nă din Moldova - Iurie Leancă” 840 632 75,24% 208 24,76%

3 Mişcarea Social-Politică Republicană „Ravno-
pravie” 32 15 46,88% 17 53,13%

4 Partidul „Patrioţii Moldovei” 32 22 68,75% 10 31,25%
5 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 1074 772 71,88% 302 28,12%
6 Partidul Democrat din Moldova 1165 861 73,91% 304 26,09%
7 Partidul Legii şi Dreptăţii 42 26 61,90% 16 38,10%
8 Partidul Liberal 919 696 75,73% 223 24,27%
9 Partidul Liberal Democrat din Moldova 1141 801 70,20% 340 29,80%

10 Partidul Naţional Liberal 498 309 62,05% 189 37,95%
11 Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 101 65 64,36% 36 35,64%
12 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 86 40 46,51% 46 53,49%
13 Partidul Politic „Partidul Nostru” 1023 675 65,98% 348 34,02%

14 Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Repu-
blica Moldova” 1019 691 67,81% 328 32,19%

15 Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafi e 92 62 67,39% 30 32,61%
16 Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” 92 59 64,13% 33 35,87%

17 Partidul Politic Partidul Popular din Republica 
Moldova 477 340 71,28% 137 28,72%

18 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 79 54 68,35% 25 31,65%
19 Partidul Popular Creştin Democrat 17 12 70,59% 5 29,41%
20 Partidul Regiunilor din Moldova 20 18 90,00% 2 10,00%
21 Partidul Socialist din Moldova 20 17 85,00% 3 15,00%
22 Candidat Independent 93 85 91,40% 8 8,60%

TOTAL 9009 6344 70,42% 2665 29,58%

În cazul candidaților la funcția de consilier în consiliile raionale și municipale, femeile sînt reprezen-
tate sub 30%.

Raion/municipiu Total can-
didați

Bărbați Femei
Total % Total %

1 CHIŞINĂU 796 550 69,10% 246 30,90%
2 BĂLŢI 333 233 69,97% 100 30,03%
3 ANENII NOI 265 189 71,32% 76 28,68%
4 BASARABEASCA 205 146 71,22% 59 28,78%
5 BRICENI 197 148 75,13% 49 24,87%
6 CAHUL 236 163 69,07% 73 30,93%
7 CANTEMIR 232 173 74,57% 59 25,43%
8 CĂLĂRAŞI 253 185 73,12% 68 26,88%
9 CĂUŞENI 230 163 70,87% 67 29,13%

10 CIMIŞLIA 270 202 74,81% 68 25,19%
11 CRIULENI 272 205 75,37% 67 24,63%
12 DONDUŞENI 214 139 64,95% 75 35,05%
13 DROCHIA 276 204 73,91% 72 26,09%
14 DUBĂSARI 234 151 64,53% 83 35,47%
15 EDINEŢ 259 192 74,13% 67 25,87%
16 FĂLEŞTI 243 165 67,90% 78 32,10%
17 FLOREŞTI 261 176 67,43% 85 32,57%
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18 GLODENI 210 152 72,38% 58 27,62%
19 HÎNCEŞTI 301 224 74,42% 77 25,58%
20 IALOVENI 273 197 72,16% 76 27,84%
21 LEOVA 232 156 67,24% 76 32,76%
22 NISPORENI 212 178 83,96% 34 16,04%
23 OCNIŢA 252 161 63,89% 91 36,11%
24 ORHEI 302 232 76,82% 70 23,18%
25 REZINA 246 160 65,04% 86 34,96%
26 RÎŞCANI 267 172 64,42% 95 35,58%
27 SÎNGEREI 284 184 64,79% 100 35,21%
28 SOROCA 272 209 76,84% 63 23,16%
29 STRĂŞENI 259 170 65,64% 89 34,36%
30 ŞOLDĂNEŞTI 208 128 61,54% 80 38,46%
31 ŞTEFAN VODĂ 251 182 72,51% 69 27,49%
32 TARACLIA 181 122 67,40% 59 32,60%
33 TELENEŞTI 208 138 66,35% 70 33,65%

34 UNGHENI 275 195 70,91% 80 29,09%
TOTAL 9009 6344 70,42% 2665 29,58%

Tabelul de mai jos prezintă situația conform 
criteriului de vîrstă, în cazul candidaților la funcția 

de consilier în consiliile de nivelul II (municipale, 
raionale).  

Categoria de vîrstă Total
Bărbați Femei

Total % Total %
18-30 ani 1396 917 65,69% 479 34,31%
31-40 ani 1675 1113 66,45% 562 33,55%
41-50 ani 1977 1300 65,76% 677 34,24%
51-60 ani 2465 1815 73,63% 650 26,37%
61-70 ani 1291 1038 80,40% 253 19,60%

Peste 71 ani 125 104 83,20% 21 16,80%
Fără vîrstă 80 57 71,25% 23 28,75%

TOTAL 9009 6344 70,42% 2665 29,58%

Consilieri aleși de nivelul I (orășenești, 
sătești, comunali)

Din numărul total de 10 564 consilieri aleși în 

consiliile locale de nivelul I, femeile sînt repre-
zentate în proporție de 30,04% (3173). 
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Consilieri aleși în consiliile de nivelul II (ra-
ionale, municipale)

Din numărul total de 1116 consilieri aleși în 

consiliile locale de nivelul II, femeile sînt repre-
zentate în proporție de 18,55% (207), iar bărbații  
de 81,55% (909). 

Președinții/vicepreședinții de raioane
După confi rmarea de către instanțele judecă-

torești a legalității alegerilor din fi ecare circum-
scripție electorală și validarea mandatelor de 

Președinți de raioane
(fără r. Basarabeasca) 32 Bărbați Femei

27 83,87% 5 16,13%
Vicepreședinți de raioane

(fără r. Basarabeasca și Rîșcani) 70 Bărbați Femei
58 83% 12 17%

consilieri raionali/municipali, CEC convoacă în 
prima ședință consilierii consiliilor raionale care, 
ulterior, aleg președintele/vicepreședinții de ra-
ion.

Observatori 
Pentru alegerile locale generale din 2015 CEC a acreditat:

Observatori naționali 2316 Bărbați Femei
890 38,42% 1426 61,57%

Observatori internaționali 139 Bărbați Femei
99 71,22% 40 28,78%

Instruirea funcționarilor electorali 
În perioada 28 aprilie – 05 mai 2015, CICDE 

a desfășurat 35 seminare de instruire, în fi ecare 
circumscripție electorală la nivel de raion, pentru 
membrii desemnaţi în cadrul CECE II la alegeri-
le locale generale. La instruire au participat 385 

persoane. Din punctul de vedere al genului, si-
tuația este destul de echilibrată (vezi diagrama), 
deși în proporție inversă față de alegerile parla-
mentare din 30 noiembrie 2014 (53% bărbați și 
47% femei).

Instruirea pentru membrii consiliilor electorale 
de circumscripție de nivelul I a fost organizată în 
perioada 30 aprilie – 15 mai 2015. La instruire au 
fost invitate persoanele din conducerea acestor 

organe electorale, precum și  membrii care au 
fost desemnați pentru prima dată în componența 
CECE I. În total, la instruire au participat 2003 
persoane din 2700 cît a fost planifi cat, rata de 
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Seminarele de instruire pentru membrii biro-
urilor electorale ale secțiilor de votare s-au des-
fășurat în perioada 20 mai - 03 iunie 2015 cu 
genericul „Pregătirea pentru ziua alegerilor și 
activitățile în ziua alegerilor”. Estimativ s-a prevă-

zut participarea a circa 6000 de persoane, dintre 
care la instruiri au participat 71,75%  sau 4305 
participanți. Analizînd participarea sub aspectul 
dimensiunii de gen, s-a constatat că și în cazul 
birourilor electorale prevalează femeile.

Pentru gestionarea Registrului de Stat al Ale-
gătorilor, au fost instruiți operatorii SIAS „Alegeri”. 
Seminarele s-au desfășurat în perioada 25.05 – 
05.06 2015, din cele 3954 persoane planifi cate, 

au participat la instruire 3160 operatori.  Analiza 
sub aspectul de gen prezintă un dezechilibru în 
favoarea femeilor. 

O altă categorie de benefi ciari ai instruirilor 
organizate de CICDE în vederea pregătirii către 
alegerile locale, au fost persoanele responsabile 
de evidența fi nanciară din cadrul organelor elec-
torale din teritoriu, inclusiv trezorieri ai concuren-

ților electorali și responsabilii de recepționarea 
rapoartelor de la concurenții electorali.

Seminarele s-au desfășurat pentru fi ecare 
categorie aparte, în total au fost instruite 82 de 
persoane, dintre care 12 trezorieri ai concuren-

participare fi ind de 74,19%. Analizînd participa-
rea sub aspectul echilibrului de gen, s-a consta-

tat ca, la fel ca și în componența CECE I,  femeile 
prevalează. 
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ților electorali, 35 de responsabili pentru recep-
ționarea rapoartelor fi nanciare și 35 contabili din 
cadrul consiliilor electorale de nivelul II. Analiza 

sub aspectul de gen prezintă un dezechilibru pro-
nunțat în favoarea femeilor.
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