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PROCES-VERBAL nr. 105 

al ședinței ordinare 

din 03.04.2018, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a celor 9 membri ai Comisiei Electorale 

Centrale, după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți la ședință. 

 

A. Russu – a informat membrii Comisiei Electorale Centrale că la ședință participă: 

- Postica Alexandru, reprezentant Promo-Lex, 

- Bobeica Cristina, stagiară în cadrul CEC. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 10 puncte și a oferit cuvîntul pentru a fi puse 

întrebări sau a fi date propuneri la proiectul ordinii de zi. 

 

S. Gurduza – a propus suplinire proiectului ordinii de zi cu un subiect nou care vizează sesizarea 

instanței de judecată în privința suspendării din funcție a primarului municipiului Orhei, Ilan Șor. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza privind completarea proiectului ordinii de 

zi cu un subiect nou care vizează sesizarea instanței de judecată în privința suspendării din funcție 

a primarului municipiului Orhei, Ilan Șor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____4____, Abținere___1___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

V. Gafton – a propus completarea proiectului ordinii de zi cu un subiect nou ”Diverse”. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gafton privind completarea proiectului ordinii de zi 

cu un subiect nou ”Diverse”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a întrunit numărul necesar de voturi. 
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Președintele a constatat lipsa altor întrebări și propuneri la proiectul ordinii de zi și l-a supus 

votului. 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la 

alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea 

unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 

1 şi aprobarea statului de personal al aparatului consiliului 

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor 

membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 şi aprobarea 

statului de personal al aparatului consiliului 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017 

Raportor: Pavel Cabacenco 

5. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2018 

Raportor: Pavel Cabacenco 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul 

Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, raionul 

Glodeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Diverse 

    Vasile Gafton 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 11 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți 

la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la lista 

partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale noi din data 

de 20 mai 2018”: 

”Pentru data de 20 mai 2018, Comisia Electorală Centrală a stabilit desfășurarea alegerilor 

locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și pentru funcția de primar în 

localitățile: municipiul Bălți, comuna Leuşeni, raionul Hîncești, comuna Voloviţa, raionul Soroca, 
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comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, satul Nemţeni, raionul Hînceşti, comuna Pîrliţa, raionul 

Ungheni.  

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția 

de a publica lista partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la 

alegeri, în baza informației prezentate de Ministerul Justiției. Prin scrisoarea înregistrată la 

Comisie sub nr. CEC-7/7228 din 3 aprilie 2018, Ministerul Justiţiei a prezentat Comisiei Electorale 

Centrale lista actualizată a partidelor şi altor organizaţii social-politice. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se dă publicităţii, conform anexei, Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, 

înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, care au dreptul să participe la alegerile 

locale noi ale primarilor în unele localități, din data de 20 mai 2018. 

2. 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. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ____ din 03 aprilie 2018 
 

LISTA 

partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Ministerul Justiţiei  

al Republicii Moldova, care au dreptul să participe la la alegerile locale noi ale 

primarilor în unele localități, din data de 20 mai 2018 

 
 

1. Partidul Democrat din Moldova 

2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova  

3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova 

4. Partidul Socialist din Moldova 

5. Partidul Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii” 

6. Partidul Popular Creştin Democrat 

7. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда” 

8. Partidul Liberal  

9. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 

10. Partidul Social Democrat  

11. Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” 

12. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

13. Partidul Politic „Șor”  

14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist  

15. Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ 

16. Partidul politic Partidul Nostru 

17. Partidul Republican din Moldova 

18. Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” 

19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova 

20. Partidul European 

21. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” 

22. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” 

23. Partidul Conservator 

24. Partidul Naţional Liberal 

25. Partidul Mişcarea „Acţiunea Europeană” 

26. Partidul Politic Pentru Neam și Țară 

27. Partidul Liberal Democrat din Moldova  
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28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova              

29. Partidul „Patrioţii Moldovei”                                                    

30. Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” 

31. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

33. Partidul Politic „Democraţia Acasă” 

34. Partidul Regiunilor din Moldova 

35. Partidul Popular Socialist din Moldova 

36. Partidul Acţiunea Democratică 

37. Partid Politic Partidul „RENAŞTERE” 

38. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” 

39. Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” 

40. Partidul Politic „PATRIA” 

41. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” 

42. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” 

43. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” 

44. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 

45. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 

” 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – s-a referit la pct. 25 din listă: ”Partidul Mișcarea ”Acțiunea Europeană” și a afirmat 

că acest partid deja nu mai există. A întrebat dacă a fost sesizat Ministerul Justiției despre astfel 

de situații. 

A. Russu – a răspuns că aceste subiecte se discută mai mult în perioada examinării rapoartelor 

financiare depuse de partidele politice, or în acest sens Ministerul Justiției a fost sesizat anterior. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, propuneri la proiectul de hotărîre și solicitări de a lua 

cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1510 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la degrevarea 

de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1 şi aprobarea statului de personal al aparatului 

consiliului”: 

”În vederea realizării acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru 

funcţia de primar general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018, în baza propunerilor înaintate 

de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, în temeiul art. 18 

alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 28 alin. (11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 63, 66 şi 67 din Regulamentul privind activitatea 
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consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 

din 7 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent dnul Harmaniuc Petru, 

președintele Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, pentru 

perioada 5 aprilie 2018 – 22 mai 2018 inclusiv. 

2. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent membrii Consiliului electoral 

al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, pentru perioada 3 aprilie 2018 – 22 mai 

2018 inclusiv, după cum urmează: 

         Babin Ina – vicepreședinte, 

         Miron Vitalie – secretar, 

         Cobzarenco Viorica – membru, 

         Panico Carolina – membru, 

         Tizu Svetlana – membru, 

         Vizir Irina – membru, 

         Zubac Vadim – membru.    

3. Se aprobă statul de personal al aparatului Consiliului electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1, după cum urmează: 

       contabili (inclusiv un contabil-șef, casier și contabili operatori) - 12 unități; 

       șoferi - 5 unități; 

       specialiști (inclusiv consultanți, operatori ) - 20 de unități. 

4. Personalul încadrat în aparatul Consiliului electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 va activa pînă la data de 22 mai 2018, inclusiv. 

5. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 va degreva de 

la locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale ale secțiilor 

de votare, pentru perioada 30 aprilie 2018 – 21 mai 2018 inclusiv. 

6. 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.” 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Gafton – a întrebat de ce în statul de personal sunt atît de multe funcții de contabili. 

A. Russu – a afirmat că nu au avut loc modificări în statul de personal al aparatului Consiliului 

electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 față de scrutinul precedent. 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, propuneri la proiectul de hotărîre și solicitări de a lua 

cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1511 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la degrevarea 

de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al 

circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 şi aprobarea statului de personal al aparatului 

consiliului”: 
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”În vederea realizării acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru 

funcţia de primar al municipiului Bălți din 20 mai 2018,  în baza propunerilor înaintate de Consiliul 

electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. 

(1) lit. n), art. 28 alin. (11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu pct. 63, t. 66 şi 67 din Regulamentul privind activitatea consiliului 

electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 

octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent membrii Consiliului 

electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, pentru perioada 3 aprilie 2018 – 22 

mai 2018 inclusiv, după cum urmează: 

 Paciurca Iulian – vicepreședinte, 

 Serdiuc Irina – secretar, 

 Savciuc Olga – membru. 

2. Se aprobă statul de personal al aparatului Consiliului electoral al circumscripției 

electorale municipale Bălți nr. 2, după cum urmează: 

  contabili (inclusiv un contabil-șef, casier și contabili operatori) - 3 unități; 

  șoferi - 2 unități; 

  specialiști (inclusiv consultanți, operatori ) - 6 unități. 

3. Personalul încadrat în aparatul Consiliului electoral al circumscripției electorale 

municipale Bălți nr. 2 va activa pînă la data de 22 mai 2018 inclusiv. 

4. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 va degreva de la 

locul de muncă permanent sau va convoca cîte un membru al birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, pentru perioada 30 aprilie 2018 – 21 mai 2018 inclusiv. 

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.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1512 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Pavel Cabacenco - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017”: 

”În conformitate cu art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381- XIII din 21 noiembrie 

1997 şi pct. 12 lit. f) din Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe 

lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea nr. 1030 din 9 decembrie 2011, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017 (se anexează). 

2. 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.”  
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Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – a întrebat de ce la rubrica cheltuieli de personal au fost valorificate doar 90 %. 

P. Cabacenco – a afirmat că economiile s-au creat din motivul existenței posturilor vacante. 

V. Șarban – a întrebat de ce la rubrica ”formare profesională” a fost cheltuită un sfert din suma 

planificată, care și așa este foarte mică. 

P. Cabacenco – a afirmat că anul trecut Centrul de instruire a beneficiat de un grant din partea 

Consiliului Europei privind formarea profesională atît a personalului din cadrul Centrului cît și a 

facilitatorilor. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru propuneri la proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

A. Volentir – a propus modificarea titlului proiectului de hotărîre: ”cu privire la Raportul asupra 

activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia 

Electorală Centrală în anul 2017”, precum și modificarea pct. 1 din proiectul de hotărîre în felul 

următor: ”Se ia act de Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017.” 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Volentir. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___3___. 

 

Propunerea a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele a oferit cuvînt la rubrica „Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

V. Șarban – a apreciat raportul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală dar a recomandat ca pentru viitor raportul Centrului și planul său de 

activitate să fie examinate odată cu raportul și planul de activitate ale Comisiei. 

A. Russu – a apreciat activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală la un nivel înalt și a calificat raportul prezentat drept unul echilibrat 

și narativ. 

 

Președintele a constatat lipsa altor solicitări de a lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus 

votului proiectul ”Cu privire la Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017” în următoarea 

redacție: 

 

”În conformitate cu art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381- XIII din 21 noiembrie 

1997 şi pct. 12 lit. f) din Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe 

lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea nr. 1030 din 9 decembrie 2011, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2017. 
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2. 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.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1513 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Pavel Cabacenco - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

aprobarea Planului de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală pentru anul 2018”: 

”În conformitate cu art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381- XIII din 21 noiembrie 

1997 şi art. 12 lit. e) din Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe 

lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea nr. 1030 din 9 decembrie 2011, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă Planul de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2018 (se anexează). 

2. 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.  
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Aprobat  

prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ___ din 03 aprilie 2018 

 

Planul de activitate 

al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (CICDE)  

pentru anul 2018 
 

SCOP 1: SERVICII DE INSTRUIRE, DIVERSE ȘI INOVATIVE, ÎN DOMENIUL DEMOCRAȚIEI PARTICIPATIVE ORGANIZATE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI 

INTERNAȚIONAL 

Obiectiv A: Îmbunătățirea și consolidarea curriculei existente de instruire pentru toate grupurile-țintă 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Realizarea unei analize multilaterale a 
datelor colectate ce țin de grupurile-
țintă pentru a evalua modulele de 
instruire elaborate de CICDE  

Analiză modulului de instruire pentru 
BESV 
 
Analiză modulului de instruire pentru 
registratorii RSA 
   

Metodist  Trimestrul I 

Îmbunătățirea curriculei curente de 
instruire și a materialelor existente în 
conformitate cu rezultatele analizei, cu 
accent pe modulele de instruire 
incomplete 
 

Programe și materiale de instruire 
adaptate la noile modificări al legislației 
(trecerea la sistemul electoral mixt)  
 

Directoare  adjunct  
Metodist 

Trimestrul II 

Obiectiv B: Extinderea portofoliului de instruire cu programe noi de instruire destinate grupurilor specifice din societate   

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 
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Elaborarea de noi programe de instruire 
care să conțină obiective de instruire în 
conformitate cu problemele și 
necesitățile identificate  

Program de instruire pentru 
trezorierii/managerii partidelor politice   

Directoare  adjunct 
 Metodist 

Trimestrul II 

Obiectiv C: Implementarea unui program de instruire complex care să cuprindă funcționarii electorali și alte grupuri-țintă 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Elaborarea planului anual de instruire 
cu grupurile-țintă identificate, 
acoperirea preconizată, programe de 
instruire și planificarea în timp  
 

Plan anual de instruire elaborat și aprobat  Directoare  adjunct  Trimestrul I 

Formăreă și dezvoltăreă căpăcităților 
profesionăle ăle funcționărilor 
electorăli, registrători, operatori 
inclusiv ă căpăcității de integrăre ă 
dimensiunii de gen în ăctivități 

Instruiri realizate pentru grupurile țintă 
selectate (min. 5000 persoane instruite) 

Coordonatori / formatori Pe parcursul anului 

Organizarea sesiunilor specializate de 
instruire pentru subiecte aferente 
procesului electoral (mass media, ONG-
uri, observatori, etc.) și în mod special 
de a pune accentul pe implicarea 
femeilor în procesul de instruire   
 

Instruiri realizate pentru grupurile țintă 
selectate (min. 100 persoane instruite) 
 
Instruiri realizate în cadrul programului 
de Masterat FRIŞPA-CICDE 
 
  

Coordonatori/ formatori  Pe parcursul anului  

Livrarea de noi programe de instruire 
noilor grupuri-țintă  
 

Instruire realizată pentru 
trezorierii/managerii partidelor politice   

Coordonatori / formatori Pe parcursul anului  

Obiectiv D:  Pregătirea și elaborarea unui portofoliu de produse de instruire cu informație necesară care să fie oferită la nivel 
național și internațional 
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Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Elăborăreă unui portofoliu de produse 
de instruire/educaţie civică în domeniul 
electoral şi stabilirea costului pentru 
toate serviciile ce pot fi ăcordăte de 
CICDE  

Crearea „Meniului” de instruiri CICDE 
 

Directoare  adjunct  Trimestrul II 

Furnizarea serviciilor CICDE către 
beneficiări năționăli și internăționăli 

Instruiri/evenimente realizate pentru 
grupurile țintă selectate (min. 100 
persoane instruite) 

Coordonatori/ formatori Pe parcursul anului 

Obiectiv E: Promovarea și perfecționarea platformei de e-learning și sporirea graduală a gradului de utilizare a acesteia  

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Elaborarea şi perfecţionarea cursurilor 
de e-learning 

Module e-learning perfecţionate 
 

Specialist coordonator- 
metodist  

Trimestrul II 

Promovarea platformei de e-learning cu 
scopul de a încuraja utilizarea cursurilor 
de e-learning  

Activități de instruire la distanţă sau 
instruire mixtă (min. 1000 persoane 
instruite) 
 

Specialist coordonator-
metodist 

Trimestrul II - IV 

Obiectiv F: Fortificarea impactului instruirii asupra funcționarilor electorali și al altor părți interesate prin îmbunătățirea Codului 
electoral și altor reglementări în domeniu 

Activități Indicatori de performanță Responsabili de 
implementare 

Termen-limită 

Identificarea lacunelor și deficiențelor 
existente în legislația electorală, 
elaborarea propunerilor pentru 
modificarea acesteia și transmiterea lor 
către CEC   
 

Set de propuneri formulat Directoare  adjunct 
Metodist  

Pe parcursul anului 
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SCOP 2: TRANSFORMAREA ÎNTR-UN CENTRU DE CERCETARE DE REFERINȚĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

 

Obiectiv A:  Îmbunătățirea bazei de cercetare, elaborării de politici în bază de dovezi cât și a proceselor de evaluare în cadrul CICDE 
Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 

implementare  
Termen-limită 

Îmbunătățirea suportului TIC pentru 
operarea bibliotecii on-line 

Accesul la bazele de date/biblioteci on-
line internaționale  

Specialist coordonator- 
metodist / 
Metodist 
 

Trimestrul II 

Dezvoltarea unei biblioteci electronice 
cuprinzând răpoărte de cercetăre 
năționăle și internăționăle relevănte în 
domeniul electoral 
 

Plasarea pe pagina web CICDE 
manualelor, rapoartelor, cercetărilor 
relevănte în domeniul electoral  

Specialiști coordonatori-
metodiști/ 
Metodist 
 

Trimestrul III 

Proiectarea şi realizarea cercetărilor în 
domeniul electoral 
 

Realizarea cel puţin 2 proiecte de 
cercetare 

Specialiști coordonatori-
metodiști/ 
Metodist 
 

Trimestrul IV 

Obiectiv B: Stabilirea de parteneriate de durată cu instituții naționale și internaționale 
 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Stabilirea de parteneriate de durată cu 
instituții naționale și internaționale  
 

Acorduri de parteneriat semnate 
 
Numărul activităţilor realizate în 
parteneriat 
 

Director 
Directoare adjunct 
 

Trimestrul IV 

Elaborarea unui portofoliu de 
programe/proiecte care să fie finanțate 
de donatori externi   
  

Proiecte finanțate de instituții 
internaționale donatoare 
 

Director 
Directoare adjunct 
Contabil şef 

Trimestrul IV 
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SCOP 3: DEZVOLTAREA CICDE ÎN CALITATE DE BRAND RECUNOSCUT ȘI SPORIREA INFORMĂRII PUBLICULUI CU PRIVIRE LA DEMOCRAȚIA 

PARTICIPATIVĂ 

Obiectiv A: Sporirea gradului de informare a funcționarilor electorali și altor grupuri implicate în procesul electoral  
 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de implementare  Termen-limită 
Realizarea unui studiu pentru a 
identifica interesele, atitudinile, 
opiniile și preferințele diferitor 
grupuri de alegători (tineri, femei, 
persoane cu dizabilități, grupuri de 
minorități, mass media, cetățeni din 
Diasporă, etc.). 

 

Analiză documentară a necesităților de  
informare şi educație civică a tuturor 
pârților interesate 

Specialist coordonator- 
metodist/ 
Metodist 
 

Trimestrul I 

Organizarea campaniilor de 
informare și educaționale care să 
vizeze diverse grupuri-țintă de 
alegători (tineri, femei, persoane cu 
dizabilități, grupuri de minorități, 
cetățeni din Diasporă, etc.) în toate 
raioanele țării.     

 

Conceptul campaniei de informare pentru 
perioada non-electorală şi electorală  
elaborat 
 
Campanii de educație civică şi informare 
realizate 
 

Specialist coordonator- 
metodist/ 
Metodist 
 

Trimestrul IV 

Obiectiv B: Sporirea informării mass media cu privire la democrația participativă, dezvoltarea unei relații durabile cu mass media 
și sporirea informării privind activitățile CICDE 
 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de implementare  Termen-limită 
Dezvoltăreă relățiilor și menținereă 
unor contacte sistematice cu scopul 
de a spori informăreă măss mediă 
privind democrățiă părticipătivă și 
ălegerile, precum și rolul CICDE 

Evenimente de informare și instruire a 
reprezentanților mass-media 

Specialist coordonator- 
metodist/ 
Metodist 
 

Pe parcursul anului 
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Obiectiv C: Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu funcționarii electorali, funcționarii administrației publice locale, formatorii și 
partenerii  
 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de implementare  Termen-limită 
Elaborarea planului de comunicare 
care să vizeze în mod special 
funcționarii electorali, funcționarii 
administrației publice locale, 
formatorii și partenerii.   

 

Plan de comunicare detaliat elaborat  
 

Specialist coordonator- metodist  Trimestrul I 

Participarea la activităţile 
organizate de CEC cu participarea 
sau pentru funcționarii electorali, 
funcționarii administrației publice 
locale și partenerii  

Participarea la evenimentele CEC Director/Specialist coordonator- 
metodist/ 
Metodist 
 

Pe parcursul anului 

Obiectiv D: Fortificarea funcției de comunicare a CICDE și îmbunătățirea identității brand-ului 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de implementare  Termen-limită 
Consolidarea și îmbunătățirea 
utilizării rețelelor de socializare și a 
conținutului web-site-urilor în trei 
limbi.   

Pagina web actualizată regulat în 3 limbi  
Numărul de like-uri pe Facebook 
Numărul de vizitatori sporit cu 20% 
 
 

Specialist coordonator- metodist  Pe parcursul anului 

SCOP 4: ATRAGEREA ȘI MENȚINEREA UNEI ECHIPE PROFESIONISTE  
 

Obiectiv A: Consolidarea capacității instituționale a CICDE 
Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 

implementare  
Termen-limită 

Efectuarea activităților de 
perfecționare a profesională a 
personalului 

Participarea personalului CICDE la 
seminare specializate, instruiri, 
conferințe, monitorizarea alegerilor în 
alte state 

Specialist principal-
metodist  
Director  

Pe parcursul anului 
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Obiectiv B: Formarea unei rețele stabile de formatori calificați  

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Îmbunătățirea procesului de 
recrutare și selectare a 
formatorilor  

Elaborarea procedurii standardizate de  
recrutare și selectare a formatorilor şi 

Specialist principal-
metodist 
Directoare  adjunct 

Trimestrul II 

Implementarea programului de 
acreditare a formatorilor  

Statutul formatorului elaborat 
 
Program de acreditare introdus și 
funcțional  

Specialist principal-
metodist 
Directoare  adjunct 
 

Trimestrul II 

Fortificarea și lărgirea echipei de 
formatori profesioniști  

Baza de date a formatorilor calificați 
sporită cu 20 de persoane  
 

Specialist principal-
metodist 
Directoare  adjunct 

Trimestrul IV 

Obiectiv C: Îmbunătățirea stabilității financiare prin colectarea de fonduri și autofinanțare   
 

Activități Indicatori de performanță Responsabili de 
implementare 

Termen-limită 

Elaborarea unui program pentru 
colectarea de fonduri                

Elaborarea strategiei de colectare a 
fondurilor 
 
Sporirea susținerii donatorilor cu 10% în 
fiecare an 
 

Director 
Contabil-şef 

Trimestrul IV 

Obiectiv D: Consolidarea poziției CICDE la nivel național, regional și internațional  
 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Elaborarea planului anual de 
participare la conferințe, alte 
evenimente și misiuni de 

Plan anual elaborat  
 

Director  
Toți angajații CICDE 

Pe parcursul anului 
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observatori la nivel național și 
internațional 

Rolul CICDE promovat prin cel puțin 3 
prezentări la diferite evenimente 
naționale şi internaționale  
 
Participare la cel puțin 5 evenimente  

Elaborarea planului anual pentru 
organizarea 
conferințelor/evenimentelor 
naționale/internaționale găzduite 
de CICDE în parteneriat cu CEC.  

Plan anual elaborat 
  
Două evenimente găzduite de CICDE 
desfășurate  

Specialist coordonator- 
metodist / 
Director  
 

Pe parcursul anului 

SCOP 5: PLANIFICAREA ŞI MANAGEMENTUL INTERN 

Obiectiv A: Realizarea managementului financiar 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Realizarea procesului de raportare 
financiară, asigurând organizarea 
evidenţei contabile, întocmirea 
rapoartelor financiare şi 
prezentarea lor organelor de 
resort (CEC, Ministerul Finanţelor, 
Inspectoratul Fiscal, CTAS, CNAS, 
Biroul Naţional de Statistică) 
 

Rapoarte elaborate și prezentate în termen  Director / 
Contabil șef 
 

Lunar/Trimestrial/ 
Anual 
 

Elaborarea devizului de venituri şi 
cheltuieli al CICDE, pentru anul 
2019, conform normativelor şi 
cerințelor actelor legislative în 
vigoare 
 

Deviz elaborat și prezentat Director/ 
Contabil șef 
 

Iunie 
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Monitorizarea executării bugetului 
CICDE 

Buget executat în termen Director / 
Contabil șef 

Lunar 
 

Pregătirea documentaţiei necesare 
desfăşurării procedurilor legale de 
achiziţii publice pentru bunuri şi 
servicii 

Număr de proceduri desfășurate  
 
Număr de contracte încheiate 

Specialist 
principal-  
metodist/ 
Director/ 
Contabil șef 
 

Permanent, în funcţie de 
necesităţi  
 

Asigurarea încheierii şi 
înregistrării contractelor de 
achiziţii publice 

Număr de contracte înregistrate 
 

Specialist 
principal-  
metodist  
 

Permanent, în funcţie de 
necesităţi  
 

Întocmirea proceselor-verbale ale 
şedinţelor grupului de lucru 
pentru achiziţii publice şi a dărilor 
de seamă cu privire la desfăşurarea 
procesului de achiziţie 

Procese-verbale și dări de seamă întocmite  Specialist 
principal-  
metodist/ 
Contabil șef 
 

Permanent, în funcţie de 
necesităţi  
 

Întocmirea şi păstrarea dosarului 
achiziţiei publice, în conformitate 
cu Regulamentul cu privire la 
întocmirea şi păstrarea dosarului 
achiziţiei publice 

Dosar completat la zi Director, contabil 
șef, specialist 
principal  -
metodist (jurist) 
 

Permanent, în funcţie de 
necesităţi  
 

Obiectiv B: Întocmirea rapoartelor şi planurilor de activitate ale CICDE 

Activități Indicatori de performanță  Responsabili de 
implementare  

Termen-limită 

Elaborarea și aprobarea planului 
anual de acţiuni al CICDE pentru 
anul 2018 în conformitate cu 
planul strategic al CICDE pentru 
perioada 2016-2019 

Plan de activitate aprobat de CEC Director/ 
CEC 
 

Trimestrul I 
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Elaborarea raportului anual 
asupra activităţii CICDE pentru 
anul 2018 în conformitate cu 
planul strategic al CICDE pentru 
perioada 2016-2019 
 

Raport anual aprobat Director/ 
Directoare  
adjunct 

29 decembrie 2018 

”
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1514 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cantemir, raionul Cantemir”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Bălțatu Ion 
ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul orăşenesc Cantemir, raionul Cantemir, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul orăşenesc Cantemir îi revine candidatului supleant Culicovschi Ghenadie 
de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 24 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Bălțatu Ion ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul orăşenesc Cantemir. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Cantemir, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Culicovschi Ghenadie de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Culicovschi Ghenadie asupra obligaţiei de a respecta termenul 

de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Sergiu Gurduza  (Membri prezenți – 8) 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1515 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni”: 
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”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Carauș Ion 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni, precum 

și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Cruglic îi revine candidatului supleant Cociug Liliana de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 22 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Carauș Ion ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cruglic.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Cociug Liliana de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cociug Liliana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1516 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, raionul Glodeni”: 

”Consiliul comunal Cuhnești, raionul Glodeni, prin decizia nr. 2/4 din 28 februarie 2018, 

a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Corj Valeriu, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, 

a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, îi revine candidatului supleant Naconecinaia Rodica 

de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Glodeni din 22 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. 12 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhnești. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, raionul Glodeni, 

candidatului supleant Naconecinaia Rodica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 
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3. Se preavizează consilierul Naconecinaia Rodica asupra obligaţiei de a respecta termenul 

de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1517 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Erizanu 

Sergiu ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Cigîrleni, 

raionul Ialoveni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni îi revine candidatului supleant Lupu Gheorghe de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni 

din 26 iunie 2015 și încheierea din 3 iulie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Erizanu Sergiu ales pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Cigîrleni.  

            2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni, 

candidatului supleant Lupu Gheorghe de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Lupu Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1518 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 
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10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Demenciuc 

Nicolai ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Biruința, raionul 

Sîngerei, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul orășenesc Biruința îi revine candidatului supleant Oboroc Valeriu de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Demenciuc Nicolai ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldovaîn Consiliul orășenesc Biruința.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei, 

candidatului supleant Oboroc Valeriu de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Oboroc Valeriu asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1519 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

11. Diverse 

V. Gafton – s-a referit la propunerea dlui Gurduza și a afirmat că nu ar fi susținut acest proiect 

însă consideră că orice membru al Comisiei are dreptul să completeze ordinea de zi. A îndemnat 

membrii Comisiei să fie mai toleranți. 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

 


