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Îndrumar pentru prezentarea Power Point 

Ziua tînărului alegător 

 

 
„Votul este cel mai puternic instrument conceput vreodată de un om pentru eliminarea 

nedreptăţii şi distrugerea teribilelor ziduri care îngrădeşte oamenii.” 

                                                                                                                           Lyndon B. Johnson 

 

„Viaţa noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem. Alege cu înţelepciune.” 

                                                                                                                                 Stephen Covey 

 

 

Slide-ul nr. 1: Introducere 

 

 Alegerile reprezintă un exerciţiu democratic în fiecare ţară, democraţia fiind condiţia de 

bază pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Prezentarea are ca scop sensibilizarea tinerilor 

privind importanţa participării lor la procesul electoral. Iar obiectivele urmărite vizează 

cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor alegătorilor, formarea concepţiei despre alegeri 

democratice, a atitudinii civice şi conştientizarea necesităţii participării la alegeri. Ziua tînărului 

alegător reprezintă un eveniment important pentru dezvoltarea abilităţilor de participare a 

tineretului la procesul de luare a deciziilor şi promovarea valorilor democratice, atît la nivel 

local, cît şi cel republican. 

 

Slide-ul nr.2: Principiile democraţiei  

 

Atributul indispensabil al statului de drept este democraţia, care presupune la rîndul ei, 

existenţa unor valori în societate precum ar fi: libertatea, dreptatea şi egalitatea. Acestea sînt 

idealuri pentru care oamenii au luptat întotdeauna şi în acelaşi timp, repere pe baza cărora s-au 

creat normele ce reglementează viaţa în societate. Oamenii trebuie să trăiască în libertate, de 

aceea statul democratic garantează şi promovează libertăţile personale, în limitele stabilite de 

lege. Ei trebuie să îşi poată exercita libertatea de a se exprima, precum şi dreptul de a-şi alege 

conducătorii şi de a decide în probleme de interes public. Edificarea unui stat de drept necesită 

eforturile întregii societăţi şi ale tuturor instituţiilor, acesta avînd scopul de a oferi fiecărui 

cetăţean posibilitatea de a participa în mod egal la conducerea comunităţii. Într-un stat de drept, 

cetăţenii deleagă puterea unor reprezentanţi pe care îi aleg, din rîndurile lor, pentru a le realiza 

interesele şi a le satisface cerinţele acestora. Esenţa democraţiei o constituie participarea 

cetăţenilor la viaţa publică, ceea ce presupune preocuparea acestora privind problemele 

comunităţii, responsabilitate, interes pentru evenimentele social-politice majore ce au loc în viaţa 

de zi cu zi. Un stat de drept asigură cetăţenilor săi şanse egale de reuşită în viaţă, fără privilegii şi 

fără discriminări. Competiţia implică cursa electorală între partidele politice, mişcările social-

politice, dar şi candidaţi independenţi. „Democraţia este o luptă concurenţială pe baza voturilor 

poporului.” J. Schumpeter. 

 

Slide-ul nr. 2: Principiile participării la alegeri 

 

Întruchiparea dreptului cetăţenilor de a participa la alegeri o constituie art. 38 din Constituţia 

Republicii Moldova, care prevede că „voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, 

direct, secret şi liber exprimat”. În acelaşi sens, Codul electoral al Republicii Moldova, art. 2 

stipulează că cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, 

secret şi liber exprimat. Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să 
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exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la 

alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe. 

Distingem următoarele principii de vot: 

Vot universal (Codul electoral, art.3) – orice cetăţean al Republicii Moldova poate alege şi poate 

fi ales, indiferent de rasa, naţionalitatea şi originea etnică a acestuia, inclusiv fără deosebire 

de apartenenţă politică, de avere şi origine socială. 

Vot egal (Codul electoral, art. 4) – în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un 

singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală. Egalitatea votului se asigură, în primul 

rînd, prin dreptul fiecărui alegător la un anumit număr de voturi după principiul un om – un 

vot. 

Vot direct (Codul electoral, art. 5) – alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte 

persoane este interzisă. 

Vot secret (Codul electoral, art. 6) – votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, 

excluzîndu-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului. Acest principiu constă în 

excluderea supravegherii şi a controlului asupra exprimării voinţei alegătorului iar 

asigurarea votului secret are loc prin faptul că alegătorul completează buletinul de vot într-

o cabină izolată. 

Vot liber exprimat (Codul electoral, art. 7) – nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra 

alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi 

exprime voinţa în mod independent. 

 

 

Slide-ul nr. 3: Alegerile – diversitate a vieţii civile democratice  

    

Alegerile constituie forma suveranităţii unui stat şi principiul de bază al democraţiilor 

reprezentative. Prin alegeri se asigură legitimitatea politică fără de care guvernările democratice 

nu pot fi eficiente. În afară de aceasta, alegerile oferă posibilitatea de a afla în ce măsură 

societatea se solidarizează cu programul şi metodele de activitate ale fiecărui partid politic şi în 

ce măsură societatea este capabilă să aleagă candidatul care se bucură de cea mai mare 

popularitate. În funcţie de organul ales deosebim următoarele tipuri de alegeri: 

 parlamentare – scrutinul prin intermediul căruia sînt aleşi reprezentanţii poporului în 

organul legislativ suprem al ţării;  

 prezidenţiale – scrutin prin intermediul căruia este ales Președintele Republicii Moldova; 

 locale – scrutinul prin intermediul căruia sînt aleşi primarii oraşelor (municipiilor), 

satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti; 

 referendum – scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante 

probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, 

precum şi consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

 

Slide-ul nr. 4: Funcțiile alegerilor   

 

Sunt formate organele supreme ale puterii în stat.  

Un canal important de exprimare a activismului politic al maselor. 

Alegerile reflectă foarte bine și atitudinea poporului. 

Alegerile constituie și un barometru al dispoziției societății.  

 

Slide-ul nr. 5: Autoritățile electorale 

 

Un rol aparte în organizarea şi desfăşurarea alegerilor îl au organele electorale. Prin 

funcţionarea lor corectă organismele electorale contribuie esenţial la respectarea primului criteriu 

al oricărei democraţii moderne: existenţa unor alegeri libere şi corecte. Sistemul organelor 

electorale în Republica Moldova: 
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Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de 

către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu 

respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a 

Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.  

Consiliile electorale de circumscripţie – organe electorale constituite cu cel puţin 50 de zile 

înainte de alegeri de către Comisia Electorală Centrală. Hotarele consiliilor electorale de 

circumscripţie corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi. Consiliile 

electorale de circumscripţie se constituie în componenţa a 7-11 membri cu drept de vot 

deliberativ, dintre care cel puţin 3 persoane au studii juridice superioare sau studii în domeniul 

administraţiei publice.   

Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de 

circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, 

de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile 

republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen. 

 

Slide-ul nr. 6: Interdicţii electorale 

 

Alegerile au un caracter multifuncţional ce permit cetăţeanului să-şi exercite dreptul său 

electoral, care reprezintă în sine un drept constituţional al acestuia de a alege, de a fi ales şi de a-

şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale societăţii. Dreptul de a 

alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în ziua alegerilor vîrsta de 18 

ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege, iar legea îngrădeşte acest 

drept următoarelor persoane: 

 care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit vîrsta de 18 ani; 

 care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată; 

 care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei de 

judecată pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave; 

 la alegerile locale nu participă militarii care îşi satisfac serviciul militar în termen;  

 în cazul alegerilor consiliului local şi/sau ale primarului nu au dreptul de a participa la 

alegeri persoanele care nu au domiciliul sau nu îşi au reşedinţa în unitatea administrativ-

teritorială respectivă. 

 

Slide-ul nr. 7: Cine poate candida la o funcție electivă. Drepturile electorale ale 

cetățenilor 

 

Dreptul de a alege și de a fi ales îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv 

în ziua alegerilor vîrsta de 18 ani. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că orice persoană are dreptul de acces 

egal la funcţiile publice din ţara sa. Dreptul la vot este consfinţit în Constituţia Republicii Moldova 

prin art. 38 care prevede că cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, 

împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de 

lege. Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în 

condiţiile legii.  

Au dreptul de a fi aleşi: 

 în calitate de deputaţi în Parlament – cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care 

au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, au domiciliul în ţară cu 

următoarele condiţii:  

1) la momentul înregistrării sale în calitate de candidat la funcţia de deputat, persoana care 

deţine cetăţenia altui stat declară, pe proprie răspundere, deţinerea cetăţeniei altui stat sau faptul 

depunerii documentelor pentru obţinerea cetăţeniei altui stat; 
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2) la momentul validării mandatului de deputat, persoana specificată mai sus trebuie să 

confirme documentar renunţarea sau iniţierea procedurii de renunţare la cetăţenia altui stat ori 

retragerea cererii privind obţinerea cetăţeniei altui stat; 

 în calitate de consilieri în consiliile locale – cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, 

care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani;  

 

Pentru a candida la funcția de președinte a Republicii Moldova 

 cetățenia Republicii Moldova  

 40 de ani împliniți  

 a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul RM nu mai puțin de 10 ani  

 posedă limba de stat 

 

 în calitate de primari – cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, 

inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.  

Dreptul de a fi aleşi îl au cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot. Conform Codului 

electoral nu pot fi aleşi:  

 militarii cu serviciul în termen; 

 persoanele care, pe lîngă cetăţenia Republicii Moldova, deţin şi cetăţenia unui alt stat pentru 

funcţia de deputat în condiţiile art.75; 

 persoanele care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească 

definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în locuri de detenţie sau care au antecedente penale 

nestinse pentru comitere de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave; 

 persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească 

definitivă; 

Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie 

membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de 

răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii 

Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, 

îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi 

sînt: miniştrii; conducătorii autorităţilor publice centrale; preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor; 

primarii şi viceprimarii; pretorii şi vicepretorii.  

Accesul alegătorilor la listele electorale în localul secţiei de votare - cu 20 de zile înainte de ziua 

alegerilor. Alegătorilor li se comunică sediul secţiei de votare la care ei vor vota cu cel tîrziu 20 de 

zile înaintea înainte de ziua alegerilor,  asigurîdu-le posibilitatea de lua cunoştinţă de lista electorală 

şi de a verifica corectitudinea întocmirii acesteia. Alegătorul are dreptul să facă contestaţii împotriva 

neincluderii sale în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea 

datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 1 zi înainte de alegeri. Contestaţiile se 

examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi 

contestate în instanţa de judecată în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în 

listă. 

 

Observatorii sînt persoanele care pot reprezenta organizaţii sau instituţii interne sau naţionale, 

avînd misiunea de a urmări modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor. Astfel, observatorii pot fi 

reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi organizaţiilor non-guvernamentale, care au ca obiectiv 

apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice şi sînt capabili să exercite funcţii civice în 

alegeri. Vîrsta minimă este de 18 ani. Observatorii au dreptul:  

 să asiste 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 alegerilor;  

 să informeze verbal preşedintele organului electoral despre neregulile observate în 

procesul alegerilor;  
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 să facă pe cont propriu copii de pe actele electorale;  

 să asiste la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii;  

 în urma coordonării cu preşedintele organului electoral, să efectueze înregistrări video şi 

audio, să fotografieze.  

Totodată, observatorii sunt obligaţi:  

 să fie imparţiali în exercitarea obligaţiilor şi în nici un caz să nu-şi exprime părerile 

personale sau preferinţele vizavi de anumiţi concurenţi electorali sau privind unele 

probleme ce apar în procesul alegerilor;  

 să-şi îndeplinească obligaţiile într-o manieră corectă, să nu intervină în procesul 

alegerilor, în procedurile din ziua alegerilor sau în numărarea voturilor;  

 să aibă asupra lor ecusonul (care este valabil doar la prezentarea actului de identitate) 

eliberat de organul electoral şi, la solicitarea tuturor autorităţilor interesate, să se 

legitimeze;  

 să nu poarte asupra lor simboluri ce aparţin unor concurenţi electorali, inclusiv obiecte de 

o anumită culoare ce identifică concurentul electoral;  

 să nu dea sub nici o formă instrucţiuni sau să întreprindă acţiuni contrare deciziilor 

organelor electorale;  

 să întocmească rapoarte bine argumentate, cu exemple reale care pot fi verificate;  

 să completeze formularul statistic privind secţia de votare pe care au supravegheat-o;  

 să se abţină să dea orice fel de comentarii premature despre observările pe care le-au 

efectuat reprezentanţilor mass-media sau unor alte persoane interesate pînă la închiderea 

secţiilor de votare;  

 să respecte cu stricteţe toate legile şi regulile stabilite.  

 

De asemenea, în cadrul campaniei electorale persoanele cu drept de vot au dreptul de a 

reprezenta concurenţii electorali în organele electorale. 

 

 

Slide-ul nr. 8-9 : Tinerii în cadrul procesului electoral și masterat pentru cei care știu 

cum să facă schimbarea 

Dezvoltarea democratică a unei țări depinde de nivelul integrării sociale, incluziunii politice 

a tinerilor în societate. Participarea tinerilor în procesul electoral prin exercitarea votului, 

angajarea în cadrul organelor electorale, participarea în calitate de observatori pentru 

monitorizarea procesului electoral la secțiile de votare. Voluntari în cadrul activităților de 

educație și informare electorală dar și participarea în cadrul activităților desfășurate de Centrul 

de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC (de ex. traineri care instruiesc 

funcționarii electorali din teritoriu) 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în colaborare cu Facultatea de 

Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA), Universitatea de Stat din 

Moldova lansează din septembrie 2015 programul de masterat „Management politic și electoral”. 

Programul se adresează tinerilor și tinerelor cu o poziție civică activă, care vor să cunoască mai 

bine domeniul electoral și politic.  

Programul de masterat cuprinde un stagiu practic care oferă masteranzilor șansa de a învăța 

despre managementul politic și electoral din țară, dar și de peste hotare. 

 

Slide-ul nr.10-11: Ziua votării. Procedura de votare 

 

1. Alegătorul prezentă operatorului SIAS ”Alegeri” actul de identitate. 

2. În actul de identitate prezentat se aplică  ștampila de securitate cu mențiunea ”Alegeri și data 

scrutinului” 

3. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei 

electorale, numai la prezentarea actului de identitate. 
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4. La primirea buletinului de vot, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. 

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

6. Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia "Votat" în interiorul cercului unui singur patrulater din 

buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile 

din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate. 

7. Buletinul de vot este pliat şi introdus în urna de vot. 

 

Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. 

 

 

Slide-ul nr.12: Actele în baza cărora se poate efectua votarea 

 

Pornind de la faptul că dovada cetăţeniei şi identităţii persoanei se face prin actul de 

identitate, documentele de identificare ale alegătorului, care permit cetăţeanului Republicii 

Moldova să participe la alegeri, poate fi unul dintre următoarele: 

 buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se 

indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare; 

 buletinul de identitate provizoriu  cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, 

domiciliul titularului. 

 paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor 

Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste 

hotarele Republicii Moldova; 

 

 

Slide-ul nr. 13: Posibilităţi de votare 

 

1. La locul reşedinţei sau domiciliului 

Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul. În cazul în care 

alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea 

în care îşi are reşedinţa.  

 

2. La locul aflării în baza declaraţiei scrise  

Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere 

vor depune la organul administraţiei publice locale o declaraţie cu privire la locul nou de şedere 

pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii. 

Aceasta se va face cel  tîrziu cu 30 de zile înainte de alegeri. Persoanele care au depus o asemenea 

declaraţie vor fi radiate din lista electorală de la locul şederii precedente şi vor vota în secţiile de 

votare conform declaraţiei depuse. 

Dacă cetăţenii cu drept de vot nu au reuşit să depună declaraţie cu privire la locul nou de şedere 

cel  tîrziu cu 30 de zile înainte de alegeri, atunci există posibilitatea de a vota cu certificatul pentru 

drept de vot. Biroul electoral al secţiei de votare, la rugămintea alegătorului, îi eliberează un 

certificat pentru drept de vot pe baza buletinului de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de 

identitate. Alegătorul care a primit certificatul pentru drept de vot confirmă primirea acestuia 

semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său. Biroul electoral al secţiei de votare eliberează 

certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la domiciliu în ziua alegerilor. În baza 

certificatului pentru drept de vot se poate vota la oricare secţie de votare. 

 

3. La locul aflării în baza certificatului pentru drept de vot 

Dacă declaraţia privind locul nou de şedere se poate depune cu 22 de zile înaintea alegerilor la locul 

unde se află la moment alegătorul, atunci certificatul pentru drept de vot se eliberează doar după 

constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare pînă în ziua anterioară a alegerilor. Cererile 
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pentru eliberarea certificatului pentru drept de vot se pot depune numai la biroul secţiei de votare în 

raza căreia alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa. 

 

Cetăţenii RM, care în ziua alegerilor se vor afla peste hotarele ţării, pot vota, în baza 

paşaportului, la orice secţie de votare deschisă în afara ţării, indiferent de statutul aflării sale pe 

teritoriul statului respectiv. 

 

Slide-ul nr. 14-15: Unde poți vota? Cum verific daca am fost inclus în lista electorală? 

 

Alegătorii pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale atît în localurile secţiilor de 

votare, cît şi online, accesînd pagina web a Comisiei www.cec.md. 

Potrivit legislaţiei electorale, alegătorul se poate adresa la biroul electoral al secției de votare, ce 

corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, 

includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori 

despre alţi alegători. 

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

baza actelor ce atestă domicilierea sa în perimetrul secţiei de votare respective. 

Persoana care are domiciliu și reședință valabilă, se înscrie în lista electorală ce corespunde 

secţiei de votare în a cărei rază teritorială aceasta îşi are reşedinţa.  

 

 

Slide-ul nr. 15-16: De ce trebuie să merg la vot? Fiecare vot contează! 

 

Democraţia înseamnă alegeri libere si corecte, dar şi un mediu politic în care cetăţenii 

participă în mod activ la procesul decizional. A participa la formarea autorităţilor reprezentative 

şi a altor organe eligibile este o componentă indispensabilă a democraţiei. Cetăţenii nu se implică 

în măsura necesară în procesul electoral, favorizînd fenomenul absenteismului 

(abstenţionismului) – neparticiparea la alegeri. Trebuie de luat în considerare că desfăşurarea 

alegerilor este finanţată din bugetul de stat, care la rîndul său se formează din contribuţia 

cetăţenilor. Aşadar, ar fi de dorit ca alegerile să fie validate din primul tur de scrutin, evitîndu-se 

astfel cheltuielile ulterioare majore. În acest scop trebuie să fim responsabili, să fim activi şi să 

înţelegem că neparticipînd la alegeri, cu scopul de „a-i pedepsi pe cei de la conducere”, ne 

„pedepsim” pe noi înşine. Unele ţări, pentru a combate absenteismul, au instituit în legislaţia lor 

obligativitatea participării la alegeri, cum ar fi: Australia, Belgia, Grecia, Argentina, Brazilia, ţări 

în care absenteismul electoral a fost redus substanţial, neparticiparea la vot sancţionîndu-se. 

Spre exemplu, în Australia, dreptul la alegeri a fost transformat în obligaţia de a vota 

după ce în 1924, în cadrul scrutinului naţional, a fost înregistrată o prezenţă a alegătorilor la 

urnele de votare mai mică de 47%. Din acest moment şi pînă în prezent în Australia se constată o 

participare constantă a alegătorilor la alegeri de 94% - 96%, în caz contrar alegătorii sunt 

sancţionaţi cu amenzi. 

Totuşi, votul trebuie privit ca o obligaţie morală şi datorie civică a alegătorilor. Este 

vorba de o responsabilitate a fiecărui cetăţean în parte faţă de viitorul ţării, votul fiind 

modalitatea prin care se poate schimba destinul unei naţiuni şi totodată prin intermediul votului 

generaţia tînără îşi poate forma un viitor. Fiecare din noi, cu un efort minim poate să se implice 

şi să contribuie la eficacitatea procesului politic decizional. Neparticiparea la vot dă ocazia altora 

de a decide în locul tău. Se zice că „oficialii proşti, sînt aleşi de cetăţenii buni care nu votează” 

(George Jean Nathan). 

 Tinerii sînt promotori ai schimbărilor şi reformelor moderne, ei trebuie să redirecţioneze 

această atitudine într-un sens pozitiv, să reconstruiască încrederea cetăţenilor în democraţie, în 

capacitatea lor de a influenţa. Pentru a spori nivelul de participare a cetăţenilor la alegeri, în 

primul rând este necesară implicarea activă în acţiunile civice pe care le promovează cultura 

politică, pentru a înţelege mai bine perspectivele de viitor ale Republicii Moldova. Trebuie să ne 
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formăm o viziune clară vis-a-vis de propunerile ce vin din partea concurenţilor electorali pentru 

care urmează să ne dăm votul, să le mulţumim pentru împlinirea aşteptărilor, sau, din contra - în 

caz de necesitate să le putem adresa reproşuri, atunci cînd aceştia nu vor realiza întocmai cele 

promise.  

Tinerii nu trebuie să dea dovadă de lipsa spiritului solidar şi de iresponsabilitatea civică, 

deoarece prin aceste acţiuni nu fac nimic altceva decît să favorizeze absenteismul la alegeri. 

Aceasta este o problemă gravă a comunităţii, ce ne afectează pe fiecare din noi. Astfel, ar fi bine 

dacă cetăţenii vor participa la scrutin nu doar din convingere, dar şi din datorie faţă de patrie. 

Rămîne la discreţia fiecărui cetăţean să aprecieze în ce măsură vrea să se implice în 

influenţarea situaţiei social-politice şi economice din ţară prin votul şi capacităţile sale şi să nu 

uite un lucru important: prin neîncredere şi absenteism situaţia nu se va îmbunătăţi. Fiecare vot 

„pro” sau „contra” are un efect mai puţin negativ decît o banală şi nejustificată abţinere. Votul 

fiecărui cetăţean contează! 

 

Alegeri parlamentare: 

Cea mai mică rată de participare – 57.55% din 5 aprilie 2009 

Cea mai mare rată de participare -  79.31% din 27 februarie 1994 

 Iar rata participării alegătorilor la votare în ziua de 30 octombrie 2016 la alegerile 

prezidențiale a fost de  50,95 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane 

înscrise în listele electorale.  

 Din numărul total de votanți la scrutinul prezidențial din 30 octombrie 2016, componența 

de gen a fost următoarea următoarea: 47,03% sunt bărbați și 52,97% sunt femei. 

După criteriul de vîrstă, 10,11% dintre votanţi au fost tinerii cu vîrsta între 18 și 25 de ani, 

26,46% - alegătorii cu vîrsta cuprinsă între 26-40 ani, 25,98% au constituit alegătorii de 41-55 

ani, 28,97% - alegătorii cu vîrsta cuprinsă între 56-70 ani, iar 8,48% - electoratul cu vîrstă de 

peste 71 ani. 
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