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CUVîNT îNAINTE

Observarea alegerilor joacă un rol important în sprijinirea dezvoltării şi 
consolidării democraţiei în ţara noastră. De la proclamarea independenţei, eve-
nimentele electorale din Republica Moldova sînt supuse monitorizării în mod 
constant de către observatori naţionali şi cei internaţionali. 

Misiunile de observare verifică dacă procesele electorale se desfăşoară 
corect, transparent, cu respectarea drepturilor omului şi contribuie, dacă este 
cazul, la soluţionarea conflictelor. Observarea alegerilor urmăreşte să sporească 
integritatea proceselor electorale şi încrederea publicului în acestea. 

Garantarea respectării principiului transparenţei procesului electoral se 
asigură inclusiv prin monitorizarea şi observarea acestuia. 

Anume din acest motiv şi avînd în vedere că, mai ales, în ziua votării 
observatorii interacţionează cu membrii organelor electorale şi cu alţi subiecţi 
electorali, considerăm că este important să prezentăm statutul, drepturile 
şi obligaţiile observatorilor prevăzute  în legislaţia în vigoare din Republica 
Moldova. De asemenea, în Ghid veţi găsi o descriere succintă a normelor ce ţin 
de organizarea procesului electoral, care sînt utile de ştiut pentru observatori.
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CINE POATE fI OBSERVATOR?

Observatorii sînt persoane cu drept 
de vot, autorizate în modul stabilit şi 
care pot reprezenta organizaţii sau insti-
tuţii din Republica Moldova, din străină-
tate sau internaţionale, acestea avînd mi-
siunea de a urmări modul de organizare 
şi desfăşurare a procesului electoral.

Pentru a putea monitoriza alegerile, 
persoana trebuie să fie acreditată în ca-
litate de observator, în conformitate cu 
art. 63 din Codul electoral şi cu Regulamentul privind statutul observatorilor  
şi procedura de acreditare a acestora.

Observatorii pot fi:
	naţionali – cetăţeni ai RM, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, acredi-

taţi de Comisia Electorală Centrală/consiliul electoral de circumscrip-
ţie, reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acreditaţi de consiliul elec-
toral al circusmcripţiei electorale de nivelul întîi; 

	internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guver-
nelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinăta-
te, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi doar 
de Comisia Electorală Centrală.

Notă! 

Se consideră calificată asociaţia obştească ce se ocupă, conform statutului ei, 
de apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice.
Invitarea organizaţiilor internaţionale, reprezentanţilor guvernelor statelor 
străine şi organizaţiilor non-guvernamentale din străinătate în calitate de 
experţi internaţionali/observatori internaţionali se face de către Comisia 
Electorală Centrală direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.
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CINE ŞI ÎN CE CONDIŢII POATE  
ACREDITA OBSERVATORI?

Organele responsabile pentru acreditarea observatorilor sînt:

	Comisia Electorală Centrală acreditează:
- observatori internaţionali şi înregistrează pentru aceştia interpreţi;
- observatorii naţionali din partea asociaţiilor obşteşti. 

	Consiliul electoral al circumscripţiei electorale de nivelul al doilea 
acreditează:
- observatori  naţionali din partea asociaţiilor obşteşti.

	Consiliul electoral al circumscripţiei electorale de nivelul întîi acreditează:
- observatori  naţionali din partea asociaţiilor obşteşti;
- cîte un observator naţional din partea concurenţilor electorali, în fiecare 

secţie de votare, indiferent de nivelul consiliului la care s-au înregistrat.

Notă! 
În secţiile de votare constituite în unităţile teritorial-administrative de nivelul 
întîi, în mun. Chişinău şi mun. Bălţi, observatorii din partea concurenţilor 
electorali vor fi acreditaţi de către consiliul electoral al circumscripţiei elec-
torale de nivelul al doilea.

Actele necesare pentru acreditare
Cererea privind acreditarea în calitate de observator va conţine:
- un demers oficial, în original, din partea instituţiei care solicită acreditarea;
- copia de pe buletinul de identitate sau de pe buletinul de identitate provizoriu 

(pentru cetăţenii RM) sau copia de pe paşaport (pentru cetăţenii străini); 
- organizaţiile obşteşti vor prezenta şi copia de pe statut, precum şi de pe 

certificatul de înregistrare la Ministerul Justiţiei sau la alt organ competent 
(în conformitate cu procedura ţării de origine a ONG-lui). Organizaţiile 
obşteşti naţionale vor prezenta şi copia de pe extrasul din Registrul de Stat 
al Organizaţiilor necomerciale eliberat cu cel mult 6 luni pînă la momentul 
prezentării.

Atenţie!  
Dosarele incomplete vor fi respinse.
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În baza documentelor depuse, organul electoral, în termen de 5 zile, adoptă, 
ca regulă în prezenţa solicitantului sau a reprezentantului acestuia, o hotărîre prin 
care a creditează sau respinge candidatura persoanei propuse pentru observarea 
alegerilor. În cazul respingerii candidaturii înaintate, organul electoral este obligat 
să aducă la cunoştinţa părţii ce a înaintat candidatura motivele deciziei sale.

Notă! 
Observatorii pot fi acreditaţi pînă la începerea perioadei electorale. Termenul-
limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este 
de 7 zile pînă la ziua alegerilor.
O persoană poate fi observator doar din partea unei singure instituţii abilitate.
Calitatea de observator este incompatibilă cu cea de candidat la alegeri, 
membru al organului electoral sau reprezentant cu drept de vot consultativ al 
concurentului electoral. Persoanele de încredere pot fi acreditate în calitate de 
observatori naţionali doar dacă sînt înaintate de către concurenţii electorali.

Anularea acreditării observatorului poate fi solicitată personal de observator 
sau de instituţia ce a solicitat acreditarea acestei persoane, printr-o cerere scrisă, 
depusă la autoritatea electorală corespunzătoare. 

Înlocuirea observatorului cu o altă persoană poate fi făcută doar de instituţia 
ce a solicitat acreditarea.
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UNDE POT ACTIVA OBSERVATORII  
ŞI CARE ESTE PERIOADA DE ACTIVITATE?

Unde pot activa observatorii?

Observatorii acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală  pot monitoriza 
scrutinul pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi în toate secţiile de votare. 

Observatorii acreditaţi de consiliul electoral de circumscripţie din partea 
asociaţiei obşteşti pot monitoriza scrutinul pe întreg teritoriul circumscripţiei 
respective şi în orice secţie de votare constituită în acea circumscripţie. 

Observatorul acreditat de consiliul electoral al circumscripţiei electorale de 
nivelul întîi din partea concurentului electoral poate monitoriza scrutinul doar în 
secţia de votare pentru care a fost acreditat.

Perioada de activitate

Observatorul îşi începe activitatea după adoptarea hotărîrii de acreditare a 
acestuia de către organul electoral respectiv şi primirea legitimaţiei de observator.

Observatorii îşi pot desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi pînă la 
începerea, pe parcursul şi după terminarea campaniei electorale. Observatorii 
acreditaţi îşi pot continua activitatea şi în turul al doilea al alegerilor, precum şi 
la votarea repetată.

Atenţie! 
În timpul desfăşurării activităţii sale, observatorul trebuie să poarte/să prezinte 
la cerere legitimaţia eliberată de organul electoral ce l-a acreditat şi actul de 
identitate în baza căruia acesta a fost acreditat (ambele în original).
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
OBSERVATORULUI

Observatorii în activitatea lor trebuie să fie imparţiali şi să nu facă agitaţie 
electorală prin acţiunile pe care le desfăşoară. Ei au dreptul doar să monitorizeze 
procesul electoral fără a se implica în organizarea şi desfăşurarea lui. 

Observatorii AU DREPTUL:

•	 să asiste, fără a se implica în proces, la toate şedinţele organelor electorale, 
la controlul, sigilarea şi deschiderea urnelor de vot, la numărarea şi 
totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele 
de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale 
de totalizare a rezultatelor votării;

•	 să însoţească echipa cu urna de vot mobilă;
•	 să urmărească activităţile de votare, cu condiţia că nu vor compromite 

confidenţialitatea datelor personale ale alegătorului;
•	 să se deplaseze prin secţia de votare atîta timp cît mişcările lor nu 

deranjează fluxul alegătorilor sau activitatea membrilor biroului electoral 
al secţiei de votare;

•	 să urmărească completarea documentelor electorale şi să facă copii de pe 
documentele completate;

•	 să urmărească modul de asigurare a securităţii materialelor în timpul 
păstrării şi transportării;

•	 să informeze preşedintele biroului despre neregulile observate;
•	 să obţină un exemplar al procesului-verbal al biroului electoral privind 

rezultatele votării;
•	 să facă înregistrări video/audio sau să fotografieze, doar cu înştiinţarea 

preşedintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul şi 
securitatea votării;

•	 să însoţească grupul care transportă materialele electorale de la biroul 
electoral al secţiei de votare la consiliul electoral de circumscripţie, după 
finalizarea numărării voturilor;

•	 observatorii internaţionali au dreptul să solicite, în caz de necesitate, 
asistenţă din partea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali, 
constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală. Componenţa numerică şi 
principiile de activitate ale acestui oficiu sînt stabilite prin hotărîre a CEC;

•	 observatorii naţionali (locali) pot depune sesizări privind neregulile 
observate, care se examinează de către preşedintele organului electoral, 
cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată.
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Observatorii SîNT OBLIGAŢI:

•	 să fie imparţiali în exercitarea obligaţiilor şi să nu-şi exprime părerile 
personale sau preferinţele vizavi de concurenţii electorali;

•	 să-şi îndeplinească obligaţiile într-o manieră corectă, să nu intervină în 
procesul alegerilor, în procedurile din ziua alegerilor sau în numărarea 
voturilor; 

•	 să poarte ecusonul eliberat de organul electoral şi, la solicitarea tuturor 
persoanelor interesate, să se legitimeze şi să confirme că persoana care 
îl însoţeşte este interpret, ultimul urmînd să prezinte actul de identitate şi 
legitimaţia de interpret;

•	 să nu facă agitaţie electorală; 
•	 să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal (de ex., să nu înregistreze numerele buletinelor 
de identitate sau oricare altă informaţie de ordin personal al alegătorilor);

•	 să nu manipuleze cu orice materiale de votare în secţia de votare;
•	 să nu urmărească alegătorul cînd acesta votează;
•	 să nu vorbească cu alegătorii sau să-i ajute la completarea buletinului de 

vot;
•	 să nu dea instrucţiuni sau să întreprindă acţiuni contrare deciziilor 

organelor electorale;
•	 să se abţină să facă orice fel de comentarii în public, inclusiv în prezenţa 

reprezentanţilor mass-media sau unor alte persoane interesate, pînă la 
închiderea secţiilor de votare, despre observările pe care le-au efectuat;

•	 să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

Atenţie! 

Observatorii sînt asiguraţi material şi financiar de către părţile ce i-au înaintat 
pentru acreditare sau din cont propriu.
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RĂSPUNDEREA OBSERVATORILOR 

Observatorii poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

În cazul încălcării de către observator a normelor electorale în vigoare, organul 
electoral care a acreditat observatorul este în drept să-i anuleze acreditarea prin 
adoptarea unei hotărîri. 

Orice acţiune de agitaţie pentru sau împotriva unui partid politic, altei 
organizaţii social-politice sau unui candidat independent sau încercarea de a 
influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a drepturilor 
şi obligaţiilor observatorului, a normelor electorale în vigoare şi împiedicarea 
activităţii organelor electorale şi, atrage după sine anularea acreditării 
observatorului de către organul electoral care l-a acreditat. 

Observatorii care încalcă normele electorale în localul secţiei de votare în ziua 
votării sînt evacuaţi imediat din încăpere, la indicaţia preşedintelui organului 
electoral, acest lucru fiind documentat printr-un proces-verbal semnat de către 
acesta.

Pentru încălcări grave ale legislaţiei electorale se aplică pedeapsa penală. 
Următoarele acţiuni sînt considerate infracţiuni penale: împiedicarea prin 
orice mijloace a exercitării libere a dreptului de a alege şi de a fi ales, aceeaşi 
faptă însoţită de cauzarea leziunilor corporale grave sau de periclitarea vieţii 
oamenilor; atacarea localurilor secţiilor de votare, sustragerea urnelor de vot 
sau a documentelor electorale.
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LEGISLAŢIA ELECTORALĂ

 Există o serie de acte naţionale şi internaţionale care reglementează procesul 
electoral din Republica Moldova.

În plan internaţional, cel mai important document  ale cărui prevederi sînt 
obligatorii pentru toate statele membre ale ONU este Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului.

În plan naţional menţionăm, în primul rînd, Constituţia Republicii Moldova 
care reprezintă legea supremă în stat şi Codul electoral, care este actul norma-
tiv ce reglementează modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor. Totoda-
tă, Comisia Electorală Centrală elaborează regulamente, instrucţiuni care sînt 
obligatorii pentru toţi cetăţenii şi subiecţii electorali.

Prin urmare, în activitatea lor, observatorii se călăuzesc de Constituţia 
Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul 
observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, de alte acte normative în 
domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte.

Ierarhia izvoarelor de drept din Republica Moldova se prezintă schematic 
în modul următor: Constituţia RM → Codul electoral → Regulamente → 
Instrucţiuni → Hotărîri.

În cazul în care prevederile actului normativ inferior intră în contradicţie cu 
prevederile actului normativ superior, se vor aplica normele actului normativ 
superior. 

De asemenea, dacă aceste prevederi intră în contradicţie cu prevederile altui 
act normativ de acelaşi nivel, se vor aplica normele adoptate la o dată ulterioară. 

Atenţie! 
Atribuţiile observatorilor, organelor electorale, concurenţilor electorali şi 
ale altor subiecţi electorali sînt stabilite în actele enumerate mai sus şi tre-
buie îndeplinite în strictă conformitate cu acestea. Interpretări arbitrare nu 
se admit!
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INTERACŢIUNEA OBSERVATORILOR  
CU ALŢI  SUBIECŢI ELECTORALI

În conformitate cu art. 55 alin. (8) din Codul electoral, pot să asiste la toate 
şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la 
operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru 
drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alege-
rilor exclusiv: membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare; 
reprezentanţii concurenţilor electorali; observatorii naţionali şi cei internaţionali 
acreditaţi, precum şi interpreţii acestora, după caz; reprezentanţii mijloacelor de 
informare în masă.

În procesul de monitorizare a alegerilor, observatorii pot interacţiona cu:
	alegătorii – cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot;
	organele electorale – instituţii de stat care organizează desfăşurarea 

alegerilor Parlamentului, autorităţilor administraţiei publice locale, pre-
cum şi desfăşurarea referendumurilor;

	observatorii acreditaţi din partea altor instituţii;
	concurenţii electorali – candidaţii1 independenţi, înregistraţi de con-

siliile electorale de circusmcripţie, precum şi partidele, alte organizaţii 
social-politice, blocurile electorale ale căror liste de candidaţi au fost 
înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie;

	reprezentanţii cu drept de vot consultativ – persoane cu drept de vot, 
ce reprezintă interesele concurentului electoral în organele electorale şi 
în alte organe implicate în procesul electoral;

	persoanele de încredere ale concurenţilor electorali – persoane cu 
drept de vot ce au dreptul să facă agitaţie electorală în favoarea concu-
rentului electoral care i-a desemnat;

	reprezentanţi mass-media – instituţii media din ţară sau de peste hota-
re care reflectă procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor;

	reprezentanţii altor instituţii (autorităţile administraţiei publice loca-
le, poliţia etc.).

Atenţie! 

Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp 
decît este necesar pentru votare.

 1 Candidatul este  persoana cu drept de vot care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice 
eligibile independent sau din partea partidelor politice, a altor organizaţii social-politice, a blo-
curilor electorale.
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MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII  
ORGANELOR  ELECTORALE

 Organele electorale reprezintă principalii subiecţi, activitatea cărora este 
monitorizată de către observatori şi cu care aceştia se află în relaţii permanente 
de colaborare. 

Ierarhia organelor electorale:
Comisia Electorală Centrală – organ 

de stat independent, permanent, înfiinţat 
pentru realizarea politicii electorale în 
scopul unei bune desfăşurări a alegerilor 
şi pentru supravegherea şi controlul res-
pectării prevederilor legale privind finan-
ţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale. Mandatul Comisiei este de 5  
ani, ea este constituită din 9 membri şi 
asistată de către un aparat de lucru.

Consiliile electorale de circumscrip-
ţie de nivelul doi (CECE de nivelul doi). Cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, 
CEC constituie circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul doi ale RM, unităţii teritoriale autonome Găgă-
uzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi, iar cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri 
CEC constituie consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi – organe elec-
torale ierarhic inferioare, în componenţa a 7-11 membri. Consiliile electorale ges-
tionează procesul electoral pe teritoriul unităţii corespunzătoare. Candidaturile a 
2 membri ai CECE de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de 
curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul 
doi sau de către Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri 
se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parla-
ment la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte o persoană. 
Dacă numărul stabilit pentru consiliul electoral (de 7, 9 sau 11 membri) nu este 
atins, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, 
din Registrul funcţionarilor electorali.

Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi (CECE de nivelul 
întîi). Cu cel puţin 45 de zile  înainte de ziua alegerilor, CECE de nivelul doi 
constituite circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul întîi ale RM: oraş (municipiu), sat (comună). Iar 
cu 40 de zile înainte de ziua alegerilor CECE de nivelul doi constituie consiliile 
electorale de circumscripţie  de nivelul întîi – organe electorale ierarhic inferi-
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oare,  în componenţa a 7-11 membri. Consiliile electorale gestionează proce-
sul electoral pe teritoriul unităţii corespunzătoare. Candidaturile a 2 membri 
ai CECE de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar 
în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de CEC din numărul per-
soanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi 
membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate 
în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte o 
persoană, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează 
de CEC, din Registrul funcţionarilor electorali. 

Birourile electorale ale secţiilor de votare (BESV). Organe electorale consti-
tuite de către CECE de nivelul doi cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alege-
rilor, în componenţa a 5-11 membri. Birourile gestionează procesul electoral la 
nivel de secţie de votare. Candidaturile a 3 membri ai BESV se propun de către 
consiliile locale. Candidaturile celorlalţi membri ai BESV se propun de către 
partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de 
la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, nu-
mărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, 
la propunerea CEC, din Registrul funcţionarilor electorali.

Notă! 
În localităţile în care se formează o singură secţie de votare, CECE de nivelul 
întîi îndeplineşte şi atribuţiile BESV.

Consiliul electoral şi biroul electoral în activitatea lor pot fi asistate fiecare 
de un aparat de lucru.

Atribuţiile şi modalitatea de activitate ale organelor electorale sînt descrise 
în următoarele articole din Codul electoral – 18, 19, 22, 25, 26 (CEC); 28, 121 
(CECE), 30 (BESV), precum şi în regulamentele lor de activitate, aprobate de 
Comisia Electorală Centrală.

Notă! 
Membrii consiliilor electorale şi ai birourilor electorale activează temporar – de 
la constituire şi pînă la dizolvarea acestor organe. Ele îşi încetează activitatea şi 
sînt dizolvate, prin hotîrîrea acelui organ ce le-a constituit, de îndată ce acesta a 
adus la cunoştinţă publică rezultatele finale ale alegerilor.
În cadrul fiecărui consiliu electoral şi birou electoral activează permanent 
cîteva persoane degrevate. Ceilalţi membri participă doar la şedinţele organe-
lor electorale şi pe parcursul zilei alegerilor.
În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral, membrii acestuia 
aleg din rîndul lor, prin vot secret, iar membrii biroului electoral în decursul a 2 
zile de la data constituirii acestuia aleg din rîndul lor (atenţie! nu prin vot secret) 
preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul. Tot la prima şedinţă se propun pentru  
degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent unii membri ai acestor 
organe, în limita stabilită de organul superior care dec ide aceste degrevări. 



16 Ghidul observatorului

Organizarea şedinţelor organelor electorale
Şedinţele organelor electorale sînt publice, organele electorale fiind obligate 

să informeze publicul despre data, ora şi chestiunile ce urmează să fie discuta-
te. În perioada electorală, CEC desfăşoară şedinţe ordinare (în fiecare marţi şi 
vineri) şi extraordinare (la necesitate). Ordinea de zi a şedinţei CEC poate fi 
consultată pe pagina oficială a Comisiei – www.cec.md

Şedinţele organelor electorale pot fi convocate de preşedinte sau de cel puţin 
1/3 din numărul de membri. Ele sînt deliberative, dacă la ele participă mai mult 
de 1/2 din membrii lor.

Notă! 
Observatorii prezenţi la şedinţă trebuie să se legitimeze, să se înregistreze în 
lista persoanelor prezente la şedinţă, care se anexează la procesul-verbal al 
şedinţei. 

Hotărîrile organelor electorale se adoptă, prin vot deschis, cu votul majori-
tăţii membrilor lor şi se semnează de preşedintele şi secretarul şedinţei. În cazul 
parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru 
şedinţa imediat următoare. Membrii organului electoral care nu sînt de acord cu 
hotărîrile  adoptate  au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care  se anexează la 
procesul-verbal al şedinţei.

Atenţie! 
Hotărîrile organelor electorale, adoptate în limitele competenţei lor, sînt exe-
cutorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, per-
soanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi 
organele  lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.
Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de 
la adoptare, pe site-ul oficial al CEC (www.cec.md) şi se publică, în termen 
de 5 zile, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
La cerere, observatorii pot primi copia de pe hotărîrea adoptată.

Pentru o colaborare bună, observatorii:
- trebuie să discute politicos şi adecvat cu reprezentanţii organelor electorale, 

adresînd doar întrebări referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
ce ţin de competenţa organului respectiv; 

- vor solicita de la reprezentanţii autorităţilor electorale doar documente/
informaţii ce ţin de competenţa acestora, în conformitate cu prevederile legale;

- NU vor face comentarii şi NU vor exprima opinii personale referitoare la 
preferinţele lor politice, acţiunile organelor electorale (nu vor face speculaţii 
pe marginea oricăror chestiuni legate de alegeri), NU vor propaga zvonuri etc.



17Ghidul observatorului

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR LEGATE 
DE LISTELE ELECTORALE

 
Baza legală: Art. 30, 381-40 din Co-

dul electoral şi Regulamentul privind 
întocmirea, administrarea, difuzarea şi 
actualizarea listelor electorale.

În perioada electorală, BESV lucrea-
ză cu listele electorale. Observatorii vor 
atrage atenţia asupra corectitudinii întoc-
mirii şi verificării listelor electorale. 

În legătură cu listele electorale, or-
ganele electorale se conduc de principiul 
transparenţei, dar, ATENŢIE!, în limitele 
permise de Legea nr. 133 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Informaţii de bază:
	Lista electorală va cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care sînt înre-

gistraţi, în modul stabilit de lege, la domiciliu sau la locul de reşedinţă pe 
teritoriul secţiei de votare respective;

	Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o sin-
gură secţie de votare.

Atenţie! 
Alegătorul care are şi domiciliu, şi loc de reşedinţă este înscris, în perioada 
valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază 
teritorială acesta îşi are reşedinţa.

Codul electoral prevede TREI TIPURI de liste electorale: 
	de bază – se întocmesc de către CEC şi se transmit autorităţilor admi-

nistraţiei publice locale cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua alegerilor, 
în 3 exemplare oficiale. Iar acestea transmit imediat biroului electoral al 
secţiei de votare 2 exemplare ale listelor. Listele cuprind toţi alegătorii 
care îşi au domiciliul sau reşedinţa valabilă în raza teritorială a secţiei 
de votare pentru care se întocmeşte l ista;

	suplimentare – se întocmesc de către secretarul biroului electoral al sec-
ţiei de votare şi cuprinde: 
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•	 alegătorii care din anumite motive au fost omişi din lista de bază; 
•	 alegătorii care în ziua votării s-au prezentat cu certificat pentru 

drept de vot; 

Notă! 

În baza certificatelor pentru drept de vot vor putea vota doar membrii biroului 
electoral în secţia de votare în care îşi desfăşoară activitatea, în cadrul acele-
iaşi circumscripţii electorale. Secretarul biroului electoral respectiv va asigu-
ra eliberarea buletinelor de vot în funcţie de tipul alegerilor la care participă 
membrii biroului. 

•	 alegătorii care nu au fost incluşi în lista electorală de bază pe motiv 
că nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă şi s-au prezentat 
la secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ul-
timul domiciliu sau reşedinţă, doar după prezentarea actelor con-
firmative;

•	 persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest şi persoanele con-
damnate la închisoare, doar dacă îşi au domiciliul sau reşedinţa în 
unitatea administrativ-teritorială în care se află instituţia penitenci-
ară respectivă;

•	 persoanele internate în spitale, sanatorii şi alte instituţii curative 
staţionare amplasate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială cu 
domiciliul/reşedinţa lor. 

	pentru votarea la locul aflării – se întocmesc de către biroul electoral al 
secţiei de votare. Cuprinde alegătorii care, din motive de sănătate sau 
din alte motive temeinice, nu pot veni în localul de votare. În lista elec-
torală de bază, în dreptul numelui alegătorului respectiv se face menţiu-
nea „Votat la locul aflării”.

Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, precum 
şi se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte 
de ziua alegerilor. Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegă-
tori cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor.

Atenţie! 
Se interzice fotografierea sau copierea listei electorale, sau a informaţiei in-
cluse în aceasta.
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MONITORIZAREA OPERAŢIILOR  
ÎN LEGĂTURĂ CU BULETINELE DE VOT

Observatorii pot să asiste la confecţionarea matriţei buletinului de vot, la 
tipărirea buletinelor de vot, la lichidarea matriţei, precum şi la transmiterea, 
transportarea buletinelor de vot. 

Notă! 
Despre data, ora şi locul unde se vor realiza aceste operaţii, observatorii vor 
fi informaţi în prealabil de către CEC.

Reprezentantul CEC şi preşedintele consiliului electoral al circumscripţiei 
electorale de nivelul al doilea sau o altă persoană împuternicită prin procură de 
preşedintele consiliului se prezintă la tipografie pentru a-i fi transmise consiliu-
lui electoral buletinele de vot tipărite. Buletinele de vot se transmit consiliului 
de către reprezentantul CEC conform unui grafic pregătit de CEC.

Buletinele de vot tipărite se păstrează la consiliul electoral de circumscripţie 
şi se remit, în ziua precedentă alegerilor, birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în baza unui act de predare-recepţionare.

Notă! 

Buletinele de vot se vor transporta într-un vehicul luat în locaţiune de orga-
nul electoral, însoţit de escorta colaboratorilor organelor teritoriale de poliţie 
pentru a asigura securitatea în timpul deplasării.
Membrii organelor electorale nu sînt obligaţi să ofere transport/locuri în 
transport observatorilor sau altor persoane abilitate să observe procesul. 
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MONITORIZAREA ZILEI VOTĂRII

Toate activităţile din perioada preelectorală şi electorală se fac pentru un sin-
gur scop – ca ziua votării să se desfăşoare în mod normal, fără incidente, cu respec-
tarea legislaţiei în vigoare şi a standardelor internaţionale în domeniul electoral. 

Deşi ziua alegerilor este doar „vîrful gheţarului”, societatea per ansamblu 
îşi face, de cele mai multe ori, impresia despre procesul electoral din ţară în baza 
observaţiilor din această zi. 

Din aceste considerente, prezenţa observatorilor în secţiile de votare anume 
în această zi este foarte importantă.

Deschiderea secţiei de votare

În această zi, membrii biro-
ului electoral al secţiei de votare 
trebuie să ajungă la secţia de vo-
tare în jurul orei 6:00, pentru a se 
asigura că totul este la loc şi secţia 
este pregătită pentru votare. 

La această oră pot veni şi ob-
servatorii. Pe parcursul zilei vo-
tării, aceştia monitorizează toate 
procesele legate de desfăşurarea zilei alegerilor, semnalează eventualele nere-
guli, fraude şi completează un raport. La sosire, observatorii vor prezenta se-
cretarului biroului legitimaţia de observator şi actul de identitate, în original, în 
baza căruia acesta a fost acreditat. 

Responsabili de comunicarea cu observatorii sînt preşedintele şi secretarul 
biroului electoral.

Ajungînd la secţia de votare, membrii biroului:
	 vor verifica uşa în prezenţa poliţiei (dacă e posibil) pentru a se asigura 

că nu a fost deschisă sau forţată; 
	 vor asigura scoaterea tuturor materialelor de agitaţie electorală din raza 

de 100 de metri din jurul localului secţiei de votare.

Preşedintele biroului electoral:
	 pînă la ora 7:00 dimineaţa va demonstra tuturor membrilor biroului 

electoral şi observatorilor prezenţi că urnele de vot sînt goale; 
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	 va sigila urna/urnele de vot staţionară(e) şi cea mobilă(e);
	 va completa două procese-verbale privind pregătirea secţiei de votare; 
	 va introduce un exemplar al procesului-verbal în urna de vot staţionară;
	 va anunţa deschiderea secţiei de votare,  invitînd alegătorii să intre în 

local pentru a vota. 

Atenţie! 

Într-o secţie de votare pot fi prezenţi doar observatorii care, potrivit prevede-
rilor hotărîrii de acreditare a acestora, pot să monitorizeze procesul electoral 
în acea secţie de votare.
Observatorii, membrii biroului electoral al secţiei de votare şi alte persoane 
autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane la 
vedere.
Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să 
arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.

Timpul şi locul votării

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 7:00 şi 21:00. Secţia de 
votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită  observatorilor şi altor 
persoane autorizate să supravegheze, în  mod continuu, procesul de votare. Ob-
servatorii vor avea un loc special de unde să poată efectua monitorizarea.

Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii  în localul  de 
votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, 
o poartă preşedintele biroului  electoral al secţiei de votare. Deciziile luate în 
acest scop sînt executorii pentru toţi. La necesitate el poate apela la forţele de 
menţinere a ordinii publice.

Se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu ex-
cepţia cazurilor, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea 
votării. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate 
suspenda votarea pentru cel mult 2 ore pentru găsirea unei soluţii, înştiinţînd 
despre acest fapt alegătorii şi persoanele autorizate de a fi prezente în secţia de 
votare. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să pără-
sească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.

În cazul în care procesul de votare nu poate fi reluat timp de 2 ore, votarea 
se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar CEC, în 
termen de 3 zile, va decide data reluării votării.
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Reguli pentru observatori

Observatorii pot să asiste, fără a se implica în proces, la toate operaţiile din 
ziua votării.

Pentru asigurarea unui parcurs ordonat al alegătorilor prin secţia de votare, 
evitarea aglomeraţiei, asigurarea secretului şi securităţii votării, precum şi pen-
tru crearea unor bune condiţii pentru activitatea membrilor birourilor, observa-
torilor li SE INTERZICE:
- prezenţa în incinta localului secţiei de votare a mai mult de un singur obser-

vator din partea unei instituţii; 
- deplasarea nemotivată/dezorganizată prin incinta secţiei de votare. 

Notă! 
Observatorii se vor putea deplasa doar în cazul observării unei nereguli sau 
pentru a face o concretizare/a adresa întrebări membrilor biroului.

- staţionarea în imediata apropiere de membrii biroului, în special de membrii 
responsabili de eliberarea buletinelor de vot;

- compromiterea confidenţialităţii datelor personale ale alegătorului;
- comunicarea cu alegătorii sau acordarea de ajutor alegătorilor la votare.

La cererea observatorilor, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile 
formulate de aceştia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la 
procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare.

Atenţie! 

Observatorii pot efectua filmări foto şi video DOAR cu înştiinţarea preşedin-
telui organului electoral, fără a pune în pericol secretul şi securitatea votării.
La depistarea unor nereguli, observatorii naţionali pot depune sesizări, care se 
examinează de către preşedintele organului electoral, cu informarea obligato-
rie a autorului sesizării despre decizia luată.

Cum se votează corect?
1. Alegătorul intră în secţia de votare şi prezintă operatorului actul de identitate. 
2. Operatorul introduce datele în calculator, pentru a verifica, în Registrul de 

stat al alegătorilor, dacă alegătorul este arondat anume la această secţie de 
votare şi dacă nu votează repetat.

3. Membrul biroului electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului bule-
tinele de vot (2-4), conform listei electorale şi numărului de funcţii elective 
pentru  care se votează în secţia de votare respectivă, doar la prezentarea 
actului de identitate.
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4. La primirea buletinelor de vot, ale-
gătorul semnează în lista electorală 
în dreptul numelui său, iar membrul 
biroului electoral al secţiei de vota-
re aplică ştampila specială „Alegeri 
14.06.2015”.

5. Buletinele de vot se completează de 
către alegător numai în cabina pentru 
vot secret. 

6. Alegătorul aplică ştampila cu inscrip-
ţia “Votat” în interiorul cercului unui 
singur patrulater din buletinul de vot, 
ceea ce înseamnă că a votat pentru 
acest concurent electoral. Cercuri-
le din celelalte patrulatere trebuie să 
rămînă curate.

7. Alegătorul pliază buletinele de vot şi 
le introduce OBLIGATORIU în urna 
de vot. 

Notă! 

Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al 
secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, 
un nou buletin de vot de un anumit tip. Acest caz va fi menţionat în procesul-
verbal cu privire la votare şi în lista electorală. 

Votarea unor categorii speciale de alegători
Votarea persoanelor cu dizabilităţi - Alegătorul care, din motive de sănăta-

te, nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite 
în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului electoral al secţiei de 
votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să 
asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul 
biroului electoral al secţiei de votare.

Votarea la locul aflării - În cazul în care ale-
gătorul, din motive de sănătate sau din alte motive 
temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul 
electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea 
scrisă a acestuia, depusă conform prevederilor lega-
le, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează 
cu o urnă de vot mobilă la locul unde se află alegăto-
rul pentru ca acesta să voteze. 
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Notă! 
Observatorii pot însoţi urna de vot mobilă. 
Membrii organelor electorale nu sînt obligaţi să ofere transport/locuri în 
transport observatorilor sau altor persoane abilitate să observe procesul. 

Închiderea secţiei de votare
Alegătorii care la ora 21:00 se află în afara secţiei de votare şi stau în rînd 

pentru a vota vor fi invitaţi în interior pentru ca să voteze. 
Membrii biroului electoral al secţiei de votare care organizează votarea la 

locul aflării alegătorului trebuie să se întoarcă în localul secţiei de votare pînă la 
ora 21:00.  În cazul în care ei nu se întorc la ora stabilită, preşedintele biroului 
întreprinde acţiuni urgente pentru aflarea locului unde se află membrii cu urna 
de vot mobilă. În lipsa membrilor respectivi numărarea voturilor nu poate fi 
efectuată. Informaţia despre situaţia creată se aduce la cunoştinţa persoanelor 
care asistă la numărarea voturilor.

După expirarea timpului rezervat votării (de regulă ora 21:00), preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închi-
derea secţiei de votare. După aceasta biroul electoral al secţiei de votare începe 
numărarea voturilor. 

Notă! 

Biroul electoral poate decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului 
votării în cazul în care se constată un număr mare de alegători care stau în rînd 
la secţia de votare respectivă şi nu au reuşit să voteze, informînd despre prelun-
gire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală. 

Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor votării

După închiderea secţiei de votare, în local pot rămîne doar persoanele auto-
rizate să asiste la operaţiile în legătură cu buletinele de vot şi totalizarea rezulta-
telor votării, printre acestea numărîndu-se şi observatorii.

Atenţie! 

Doar după ce biroul va finaliza procedurile de numărare, totalizare a rezulta-
telor votării şi de împachetare a tuturor documentelor şi materialelor electo-
rale, localul secţiei de votare se va deschide.
Pe parcursul desfăşurării procedurilor sus-menţionate, se interzice intrarea 
sau ieşirea persoanelor din incinta localului secţiei de votare.
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La numărarea voturilor membrii biroului se vor conduce de următoarele 
PRINCIPII: 
	transparenţa maximă la 

numărarea voturilor spo-
reşte viteza şi exactitatea, 
asigurînd încrederea în 
rezultatele votării. Prin 
urmare, întregul proces 
de numărare a voturilor 
trebuie să fie asistat de 
către observatori;

	înainte de numărare, se 
vor verifica dacă sigiliile 
de pe urna/urnele de vot 
staţionară(e) şi cea/cele mobilă(e) sînt intacte;

	pentru a evita erorile la numărarea voturilor, se vor verifica încă o dată 
rezultatele numărării;

	rezultatele numărării se înscriu în formularul special pentru numărarea 
voturilor.

Notă! 
Numărarea şi totalizarea votării pot fi efectuate doar de membrii biroului 
electoral respectiv.
Membrii biroului electoral vor asigura ca observatorii (şi alte  persoane au-
torizate să asiste la operaţiile electorale) să poată vedea clar cum are loc nu-
mărarea voturilor.

În procesul numărării voturilor membrii biroului electoral vor urma PAŞII 
descrişi mai jos şi vor întocmi procesele-verbale privind rezultatele numărării 
voturilor, separat pentru fiecare tip de alegeri, în conformitate cu art. 56-58 din 
Codul electoral: 

Pasul 1: Se pregăteşte locul pentru numărarea voturilor 
Pasul 2: Se numără buletinele de vot neutilizate
Pasul 3: Se numără buletinele de vot completate greşit
Pasul 4: Se numără cîţi alegători au primit buletine de vot 
Pasul 5: Se calculează numărul buletinelor de vot din urna de vot mobilă 
Pasul 6: Se calculează numărul de buletine de vot din urna staţionară
Pasul 7: Se numără buletinele de vot valabile
Pasul 8: Se numără buletinele nevalabile 
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Notă! 

În procesul de numărare, membrul biroului electoral  ridică sus buletinul de 
vot, îl arată tuturor, buletinul este examinat atent şi, dacă e valabil, anunţă 
pentru care concurent s-a dat votul. 
Dacă buletinul de vot este considerat nevalabil, acesta se pune în teancul bu-
letinelor de vot nevalabile. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
oferă tuturor membrilor biroului şi persoanelor autorizate să asiste la opera-
ţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi 
declarat nevalabil. 
Dacă membrii biroului electoral au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului 
de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnea-
ză în procesul-verbal  al şedinţei biroului.
Toate cifrele obţinute la paşii 2-8 se anunţă cu voce tare.

Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmeşte în mai 
multe exemplare DOAR de către membrii biroului electoral al secţiei de votare. 
Procesele-verbale trebuie să fie semnate de membrii biroului electoral şi ştam-
pilate şi doar acestea au valoare juridică.

Atenţie! 

După ce procesele-verbale au fost semnate şi ştampilate, observatorilor şi 
reprezentanţilor concurenţilor electorali li se înmînează, la cerere, cîte un 
exemplar în original. Un exemplar al procesului-verbal se afişează imediat la 
intrarea în secţia de votare.

Împachetarea şi transmiterea materialelor electorale
Observatorii au posibilitatea de a monitoriza toate acţiunile privind împa-

chetarea, sigilarea şi transmiterea documentelor şi materialelor electorale.
După finalizarea numărării buletinelor de vot, toate materialele şi documen-

taţia electorală vor fi împachetate şi sigilate. Preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare predă consiliului electoral al circumscripţiei electorale de ni-
velul întîi cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea în-
chiderii secţiilor de votare materialele şi documentaţia electorală. Transportarea 
cutiei (pachetului) sigilate va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel 
puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale de nivelul întîi va prezen-
ta materialele şi documentaţia electorală consiliului electoral al circumscripţiei 
electorale de nivelul al doilea, Judecătoriei de sector şi Primăriei, în termen 
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rezonabil. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale de nivelul al doilea va 
prezenta materialele şi documentaţia electorală Judecătoriei şi Comisiei Electo-
rale Centrale în termen de 48 de ore după  închiderea secţiilor de votare. 

O dată cu transmiterea procesului-verbal de totalizare a rezultatelor alege-
rilor pe circumscripţie către instituţiile sus-menţionate, consiliul electoral de 
circumscripţie afişează, la intrarea în sediul său, o informaţie detaliată privind 
rezultatele alegerilor pe circu mscripţie.

Activităţile privind împachetarea, sigilarea şi transmiterea documentelor şi 
materialelor electorale este efectuată în conformitate cu Instrucţiunea privind 
modul de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor electorale de la 
alegerile locale aprobată de către CEC. 
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Anexa nr. 1

H O T Ă R Î R E
cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor  
internaţionali pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015

În scopul asigurării activităţii eficiente a observatorilor internaţionali în 
alegerile locale generale din 14 iunie 2015 şi în temeiul cu art. 18 şi 63 alin. (7) 
din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi cu pct. 17 din Re-
gulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 
2006, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ş t e: 

1. Se constituie Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali pe 
lîngă Comisia Electorală Centrală în următoarea componenţă:

Prisăcaru Ion            - şef al Oficiului, şef interimar al Direcţiei relaţii cu 
autorităţile administraţiei publice locale, Cancelaria de 
Stat;

Alexei Petru          - şef-adjunct al Oficiului, consilier, Direcţia generală 
drept internaţional, Ministerul Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene.

Membrii Oficiului:
Borta Tatiana - secretar I, Direcţia drept şi relaţii consulare, Direcţia 

generală afaceri consulare, Ministerul Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene;

Buga Eugeniu - consilier, Protocolul diplomatic de stat, Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

Pasat Corneliu                           - şef-adjunct al Direcţiei comunicare, relaţii publice şi 
mass-media, Aparatul Comisiei Electorale Centrale;

Pătrunjel Natalia - consultant superior, Direcţia comunicare, relaţii publice 
şi mass-media, Aparatul Comisiei Electorale Centrale;  

Svetlana Frunză - specialist principal, Direcţia cooperare internaţională, 
Ministerul Culturii; 

Toma Victor - consultant principal, Direcţia relaţii cu autorităţile ad-
ministraţiei publice locale, Cancelaria de Stat;

Ungureanu Olesea - consultant, Serviciul e-Transformare, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 
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2. Sediul Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali se stabileşte 
în incinta Comisiei Electorale Centrale.

3. Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali are următoarele atri-
buţii:

- organizarea întîlnirii şi cazării observatorilor;
- organizarea înregistrării actelor de acreditare la Comisia Electorală Cen-

trală şi eliberării legitimaţiilor de observator;
- coordonarea cu Comisia Electorală Centrală a acţiunilor privind asigu-

rarea activităţii observatorilor;
- furnizarea către observatori a materialelor şi informaţiilor solicitate, 

conform competenţei;
- coordonarea cu Comisia Electorală Centrală a aspectelor privind organi-

zarea deplasărilor în teritoriu şi a întrunirilor, la solicitarea observatorilor;
- acumularea informaţiei privind derularea alegerilor de la observatorii 

internaţionali;
- organizarea briefingurilor cu participarea observatorilor internaţionali.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-

ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale    Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale    Andrei VOLENTIR

Chişinău, 15 mai 2015
Nr. 3387
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Anexa nr. 2
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Adresa: str. Vasile Alecsandri nr.119,Chişinău, MD-2012

Membrii CEC
CIOCAN Iurie (022) 251-451
URÎTU Ştefan (022) 251-455
VOLENTIR Andrei (022) 251-453
GAFTON Vasile (022) 251-470
MODRÎNGĂ Vitalie (022) 251-471
RĂDUCAN Eduard (022) 251-473
GUŢU Svetlana (022) 251-472
MOŢARSCHI Vadim (022) 251-475
SIMIONOV Alexandru (022) 251-474

Aparatul CEC

Anticamera

Tel.: (022) 251-451, Fax: (022)  234-047, E-mail: info@cec.md

Şef direcţie Tel. E-mail

Direcţia management alegeri
Lupaşco Ludmila (022) 251-479 ludmila.lupasco@cec.md

Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media
Sîrbu Rodica (022) 251-468 rodica.sirbu@cec.md

Direcţia analiză şi documentare

Angheli Cristina (022) 251-462 cristina.angheli@cec.md

Direcţia juridică
Corotchi Iulian (022) 201-896 iulian.corotchi@cec.md

Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale

Balmoş Alexandru (022) 201-895 alexandru.balmos@cec.md

Direcţia financiar-economică

Voiticovschi Liliana (022) 578-993 liliana.voiticovsci@cec.md
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Anexa nr. 3
CONSILIILE ELECTORALE ALE CIRCUMSCRIPŢIILOR 

ELECTORALE DE NIVELUL AL DOILEA
 

Nr. Denumirea 
consiliului 
electoral

Preşedin-
tele 

Persoană de 
contact 

Sediul  
consiliului Tel.

1. Chişinău Ţurcan Ion Ţurcan Ion bd. Ştefan cel Mare 
nr. 83, Primăria 
mun. Chişinău, et.1

022-546304

2. Bălţi Balan  
Vitalie

Serdiuc Irina, 
secretar

Primăria mun. 
Bălţi, bir. 116, 334

0231-60094
0231-22048

4. Anenii Noi Ciur  
Dumitru

Ciur Dumitru Piaţa 31 August 
1989 nr.4, bir.218

0265-23143

5. Basarabeasca Bradarschi 
Petru

Bradarschii 
Petru

str. Carl Marx, 
nr.55, bir. 201

0297-23043

6. Briceni Toderico 
Ivan

Toderico Ivan str. Independenţei 
nr.48, et.3, bir.3

0247-22057

7. Cahul Chebac 
Dumitru 

Roman 
Maria,
membru

Piaţa 
Independenţei nr. 
2, bir. 109 

0299-22057

8. Cantemir Danalachi 
Angela

Danalachi 
Angela

str. Trandafirilor 
nr. 2 

0273-22864

9. Călăraşi Iosob  
Gheorghe

Iosob 
Gheorghe

str. Biruinţei nr. 1, 
et. 2, bir. 18

0244-21903
0244-22271(fax)

10. Căuşeni Ciobanu 
Irina

Ciobanu Irina bd. Mihai 
Eminescu nr.31, 
bir. 202

0243-22850
0243-23784
0243-
22650(fax)

11. Cimişlia Tomescu 
Andrei

Tomescu 
Andrei 

bd. Ştefan cel Mare 
şi Sfînt nr. 12, et. 
1, bir. 101

0241-22088
0241-25859
0241-21163(fax)

12. Criuleni Cotelnaia 
Ludmila

Cotelnaia 
Ludmila

Consiliul raional 
Criuleni, str. 31 
august 1989, nr. 
204-205

0248-22057

13. Donduşeni Vozian 
Constantin

Vozian 
Constantin

str. Independenţei 
nr. 47, bir. 1.

0251-21075



32 Ghidul observatorului

14. Drochia Bulat 
Valeriu

Bulat Valeriu str. Independenţei 
nr. 15, Consiliul 
raional Drochia, 
sala de şedinţe 

0252-22057
0252-24038(fax)

15. Dubăsari Vancea 
Vladimir

Vancea 
Vladimir

s. Coşniţa, str. 
I. Creangă nr.1, 
Incubatotorul de 
afaceri, et. 2 sala 
de şedinţe

0248-25575

16. Edineţ Istratii 
Vasile

Istratii Vasile str. Independenţei 
nr. 33, et. 3, 
bir.226, sala de 
şedinţe

0246-22459

17. Făleşti Budu Raisa Budu Raisa str. Ştefan cel Mare 
nr. 50, bir. 102

0259-24221
0259-23622

18. Floreşti Catruc 
Nicolae

Catruc 
Nicolae

bd. Victoriei nr. 2, 
bir. 51

0250-22057, 
0250-24107(fax)

19. Glodeni Canila 
Ruslan

Canila Ruslan str. Suveranităţii 
nr.2, et.2, sala mică

0249-23070
0249-22058(fax)

20. Hînceşti Iuteş 
Valeriu

Moraru 
Toma Elena, 
secretar

str. Mihalcea 
Hîncu nr. 126, bir. 
200

0269-22928
0269-
23312(fax)

21. Ialoveni Ungureanu 
Eudochim

Ungureanu 
Eudochim

str. Alexandru 
cel Bun nr. 33, 
Consiliul raional 
Ialoveni, et. 2, sala 
de protocol

0268-26602
0268-26602(fax)

22. Leova Buruiană 
Svetlana

Buruiană 
Svetlana,

str. Independenţei 
nr. 5, Consiliul 
raional Leova, bir. 
23, et. 2

0263-24524

23. Nisporeni Drăgan 
Pavel

Drăgan Pavel str. Ion Vodă nr. 2, 
Consiliul raional, 
et.1

0264-23796
0264-23796(fax)

24. Ocniţa Galuşca 
Alexei

Galuşca 
Alexei 

str. Independenţei nr. 
51, Consiliul raional, 
et. 3, bir. 301

0271-22543
0271-22057
0271-22058(fax)

25. Orhei Malai 
Alexandru

Malai 
Alexandru

bd. Mihai 
Eminescu nr. 2, 
Consiliul raional, 
sala de şedinţe, et.3

0235-21302
0235-20743
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26. Rezina Druguş 
Mihail

Druguş 
Mihail

str. 27 august nr. 1, 
et. 2, bir. 26

0254-22056
0254-22058(fax)

27. Rîşcani Garaşciuc 
Valentina

Garaşciuc 
Valentina

str. Independenţei 
nr. 38, Consiliul 
raional Rîşcani, 
et.2

0256-23034

28. Sîngerei Danilescu 
Ion

Danilescu Ion str. Independenţei 
nr. 111, Consiliul 
raional, sala de 
conferinţe

0262-81261
0263-26353(fax)

29. Soroca Zabrian 
Stela

Zabrian Stela str. Ştefan cel Mare 
nr. 5, Consiliul 
raional, bir.107

0230 30445
0230 30495

30. Străşeni Baltag 
Silviana

Baltag 
Silviana

Şcoala de arte or. 
Străşeni, et. 2, 
bir.210

Tel./fax 0237 
22056

31. Şoldăneşti Leşan 
Nadejda

Vidraşco 
Liubovi, 
secretar

str. 31 august nr.1, 
Consiliul raional 
Şoldăneşti

0272-22057
0272-24238

32. Ştefan Vodă Nicolenco 
Iurie

Nicolenco 
Iurie

str. Libertăţii nr.1, 
Consiliul raional 
Ştefan Vodă, et.4, 
bir.401

0242-22018
0242-23410(fax)

33. Taraclia Neiculova 
Natalia

Neiculova 
Natalia

str. Ştefan cel Mare 
nr. 59, et.2, bir.203

tel./fax: 
0294-23461

34. Teleneşti Lazăr 
Sergiu

Lazăr Sergiu str. 31 august nr.9, 
Consiliul raional 
Teleneşti, et.1, 
bir.4

0258-22891

35. Ungheni Croitoru 
Marina

Croitoru 
Marina

str. Naţională nr.9, 
Consiliul raional, 
sala de conferinţe

tel/fax:
0242-23801

36. UTA 
Găgăuzia

Cara 
Valentin

Cara Valentin or. Comrat, str. 
Lenin nr. 194, et.1, 
Sala mică

0298-22677
0298-25892
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Anexa nr. 4
Misiunile diplomatice şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale 

acreditate în RM (cu sediul la Chişinău)

Denumirea ţării 
sau instituţiei Adresa/E-mail Tel./fax

Republica Austria str. Mateevici, 23B
E-mail:  chisinau@ada.gv.at

tel. 022 73 93 70
fax. 79 69 40

Republica 
Azerbaidjan

str. Kogălniceanu, 64
E-mail: azembassy@moldnet.md

tel. 022 23 22 77 
fax. 022 22 75 58

Republica Belarus str. Mateevici, 83/1
E-mail:moldova@belembassy.org

tel. 022 23 82 73
fax. 022 23 83 00

Republica 
Bulgaria 

str. Bucureşti, 92
E-mail: Ambasada-Bulgaria@
meganet.md 

tel. 022  23 79 83
fax. 022 23 79 78

Republica Cehă str. Moara Roşie, 23
E-mail: chisinau@embassy.mzv.cv

tel. 022 29 64 19
fax. 022  29 64 37

Republica 
Populară Chineză

str. M. Dosoftei, 124
E-mail: chnembassy@126.com

tel. 022 20 99 42
fax. 022  29 64 37

Republica 
Franceză str. Vlaicu Pârcălab, 6 tel. 022 20 04 00

fax. 022 20 04 01

Georgia str. 31 august 1989, 57 tel. 022 27 70 00
fax. 022 27 70 77

Republica 
Federală 
Germania

str. M. Cebotari, 35
E-mail:  info@chisinau.diplo.de

tel. 022 20 06 00
fax. 022  23 45 22

Republica Italiană str. Vlaicu Pârcălab, 63
E-mail:  italiavisa@dont.com

tel. 022 26 77 20
fax. 022  24 30 88

Republica 
Lituania

str. I. Vasilenco, 24/1
E-mail: emb.md@urm.lt

tel. 022 54 31 94
fax. 022 23 42 87

Regatul Unit al 
Marii  Britanii şi 
Irlandei de Nord

str. Nicolae Iorga, 18/1
E-mail: 
enquiries.chisinau@fco.gov.uk

tel. 022 22 59 02
fax. 022 25 18 59
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Republica Polonia str. Grenoble, 126 A
E-mail: polemb@mtc.md

tel. 022 28 59 60
fax. 022 28 90 00

România str. Bucureşti, 66/1
E-mail: ambrom@moldnet.md

tel. 022 21 18 13
fax. 022 22 81 29

Federaţia Rusă bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 153
E-mail: domino@mtc.md

tel. 022 23 49 41
fax. 022  23 51 07

Republica Slovacă str. Şciusev, 101
E-mail: marek.safin@mzv.sk tel. 069727010

Regatul Suediei
str. Toma Ciorbă, 12
E-mail: ambassaden.chisinau@
sida.se

tel. 022 267 320
fax. 022 267 330

Statele Unite ale 
Americii str. A. Mateevici, 103 tel. 022 408 300

fax. 022 233 044 

Republica Turcia
str. Valeriu Cupcea, 60
E-mail: 
turkemb.kishinev@mfa.gov.tr

tel. 022 509 100
fax. 022 225 528

Ucraina str. Vasile Lupu, 17
E-mail:  ambasua@starnet.md

tel. 022 582 151
fax. 022 582 108

Republica Ungară bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 131
E-mail: mission.kiv@kum.hu

tel. 022 223 404
fax. 022 224 586

Delegaţia Uniunii 
Europene în RM

str. Kogălniceanu, 12
E-mail:  delegation-moldova@
eeas.  europa.eu

tel. 022 505 210
fax. 022 272 622

PNUD RM str. 31 August 1989, 131
E-mail: registry.md@undp.org

tel. 022 220 045
fax. 022 220 041

Oficiul Consiliului 
Europei în RM

str. Vlaicu Pîrcălab, 63,et. VI
E-mail: fieldchisinau@coe.int

tel. 022 202 304
fax. 022 202 305

Misiunea OSCE 
în RM

str. M. Dosoftei, 108
E-mail: secretary-MD@osce.org

tel. 022 223 495
fax. 022 223 496

Organizaţia 
Internaţională
pentru Migraţie

str. Ciuflea, 36/
E-mail: iomchisinau@iom.int

tel. 022 232 940
fax. 022 232 862
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PENTRU NOTIŢE!


