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Ziua Internațională a Alegerilor

 Prima zi de joi a lunii februarie a fiecărui an, deoarece

majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu au fost

semnate în această perioadă a anului.

 Republica Moldova a marcat pentru prima dată această zi în

2008



Principiile 

democraţiei:

Libertatea

Dreptatea 

Egalitatea 

Competiţia 

Principiile participării 

la alegeri:

 Votul universal 

 Votul egal 

 Votul direct

 Votul secret

 Votul liber exprimat



Alegerile – diversitate a vieţii civile 

democratice

Alegeri parlamentare

Alegeri prezidențiale

Alegeri locale

 Referendum



Particularitățile desfășurării alegerilor 

prezidențiale în Republica Moldova 

Cine poate candida la funcţia de Președinte al 
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

• Este susținut, prin semnăturile a  cel puțin 

15000 și nu mai mult de 

25000 de alegători 

din cel puțin ½ din nr. UAT de nivelul II



Funcţiile alegerilor

Formează organele puterii de stat

Constituie un important canal de exprimare 

a activismului politic al maselor

Reflectă atitudinea poporului 

Constituie un barometru al dispoziţiei 

societăţii



Autoritățile electorale

CEC

Consiliile electorale 

de circumscripţie de 

nivelul doi

Consiliile  electorale 

de circumscripţie de nivelul întîi

(doar pentru alegeri locale)

Birourile electorale ale 

secţiilor de votare



Dreptul de a alege

Dreptul de a alege - cetăţenii RM,vîrsta de 18 ani.

Nu au dreptul de a alege persoanele:

NU sînt cetăţeni ai RM sau nu au împlinit 18 ani

Sînt recunoscute incapabile



Cine poate candida la o funcţie electivă

 Cetăţean al RM:
• 18 ani (deputat și consilier)

• 40 ani (funcția de președinte a Republicii Moldova)

• 25 ani (funcția de primar). 

 Nu pot fi aleşi:

• Persoanele care nu întrunesc condiţiile de mai sus

• Militarii cu serviciul în termen

• Persoanele recunoscute incapabile

• Persoanele care sînt condamnate la închisoare

• Persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere



Tinerii în cadrul procesul electoral

 Exercitarea votului

 Candidarea în funcţii elective

 Verificarea listelor electorale

 Depunerea contestaţiilor

 Angajarea în cadrul organelor

electorale

 Participarea în cadrul activităţilor

desfăşurate de CICDE (de ex. trainer)

 Participarea în calitate de observator la secţiile de votare

 Reprezentarea unui concurent electoral în organele 

electorale

 Voluntar în cadrul activităţilor de educaţie şi informare 

electorală



Masterat pentru cei care știu cum să facă schimbarea



Ziua votării

 Alegerile au loc într-o singură 

zi, de duminică (sau în oricare 

altă zi).
 Votarea se efectuează între 

orele 7.00 şi 21.00.

 Votarea se efectuează în 

localuri special amenajate cu 

mese la care se eliberează 

buletinele de vot, cu cabine sau 

camere pentru vot secret şi cu

urne de vot.



Actele în baza cărora se poate efectua votarea

 Buletinul de identitate cu fişa de însoţire

 Buletinul de identitate provizoriu 

 Pașaportul pentru 

intrare - ieşire din ţară

sau livretul de marinar 

(doar peste hotare)



Posibilităţi de votare

• La locul reşedinţei sau domiciliului

• La locul aflării în baza declaraţiei scrise

• La locul aflării în baza certificatului pentru drept de vot

 Studenții și elevii:

votează la orice secție de votare 

în localitatea unde își fac studiile.



Unde puteți vota?

ǃ Domiciliu sau 
reședință valabilă

ǃ Certificat pentru 
drept de vot



Cum verific dacă am fost inclus 

în lista electorală?

• La secția de votare.

• On-line , introducînd IDNP-ul dvs: 
https://verifica.cec.md/

http://www.cec.md/index.php?pag=page&id=1795&l=ro
https://verifica.cec.md/


Procedura de votare 



Fiecare vot contează 

Cu un singur vot diferenţă: 

• în 1800 Thomas Jefferson a fost ales preşedinte al SUA; 

• în 1867 Senatul SUA a ratificat tratatul de cumpărare de la 
Imperiul Rus a teritoriului Alaska, care a devenit în 1958, 
unul dintre cele mai mari state ale SUA; 

• în 2015 a fost ales primarul com. Albota de Sus, raionul
Taraclia şi primarul com. Logofteni, raionul Fălești.
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 Implică responsabilitate

Datorie morală şi civică

Formarea unui viitor

Fiecare vot contează

Evitarea cheltuielilor 

suplimentare

Motive pentru a merge la vot



Comunicare cu CEC
Mai multe informaţii găsiţi pe: www.cec.md; www.voteaza.md

http://www.cec.md/
http://www.voteaza.md/


Scrieţi-ne pe adresa de e-mail: info@cec.md

Vizitaţi-ne la adresa: str. Vasile Alecsandri, nr.119, Chişinău, MD-2012

Tel.: +373 22 251 451; Fax: +373 22 234 047

mailto:info@cec.md


Vă mulţumim pentru atenție!


