
Raport generalizator  

privind evenimentele desfășurate în cadrul ediției a X-a a Zilei Internaționale a Alegerilor   
 

La 2 februarie 2017, au fost  marcați 12 ani de la instituirea Zilei Internaționale a Alegerilor. 

Inițiativa de a stabili o Zi mondială a alegerilor a fost lansată la Conferința Globală a Oficialilor 

Electorali în septembrie 2005 în Ungaria. Delegații autorităților electorale din lume au desemnat 

prima zi de joi din luna februarie ca Zi Internațională a Alegerilor datorită faptului că majoritatea 

acordurilor internaționale în domeniu au fost semnate în prima decadă a acestei luni. 

 

Prin sărbătorirea anuală a Zilei Internaționale a 

Alegerilor, Comisia Electorală Centrală promovează 

valorile democratice și contribuie la implicarea 

cetățenilor în procesul decizional. Alegerile libere și 

transparente reprezintă efortul comun al instituţiilor 

statului, partidelor politice, societăţii civile, mass-media 

și al cetăţenilor. Misiunea autorităţii electorale centrale 

este de a garanta realizarea unui proces electoral corect, 

asigurat de un corp de funcționari profesioniști, cu 

respectarea principiilor internaționale, astfel încît votul 

dat de fiecare cetățean să fie unul informat, conștient și 

liber exprimat.   
 

Evenimentele organizate cu prilejul acestei zile au 

menirea să atragă atenția publicului asupra importanței 

alegerilor în societate, acestea constituind un test pentru 

alegători, de asemenea să sprijine dezvoltarea culturii 

politice a cetățenilor. Cu această ocazie Comisia Electorală Centrala a venit cu un mesaj de felicitare 

către toți funcționarii electorali antrenați în organizarea și desfășurarea proceselor electorale, aleșii 

poporului de toate nivelurile, autoritățile administrației publice centrale și locale, societatea civilă, 

partenerii de dezvoltare, partidele politice și mass-media pentru conlucrare fructuoasă. 1 
 

Printre evenimentele organizate în acest an se numără lecțiile publice de educație electorală 

cu tema „Votul meu - vocea mea!” desfășurate în perioada 2-7 februarie 2017 pentru studenții anilor 

întîi și al doilea din cadrul a trei instituții de învățămînt superior, și anume Universitatea de Stat din 

Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea 

Liberă Internațională din Moldova (ULIM) și Institutul de Relații Internaționale din Moldova 

(IRIM). Activitățile au avut ca obiectiv informarea asupra procesului electoral din Republica 

Moldova, accentuarea importanței alegerilor ca prim criteriu al democrației, participarea activă la 

alegeri a tinerilor, de asemenea explicarea drepturilor și obligațiilor cetățenești în alegeri.2  
 

Lecțiile publice la ULIM și IRIM (facultatea de drept) s-au desfășurat conform graficului 

alăturat:  
 

                                                 
1 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=19048&l=ro  
2 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=19169&l=ro  

Nr. 

d/o 

Instituția de învățământ Data și ora desfășurării 

 

Auditori/sala 

1.  USM  

FRIȘPA 

joi, 02 februarie 2017,  

ora 11.30 

str. N. Testemițanu, 18  

sala 114 

2.  ULIM vineri, 03 februarie 2017,  

ora 08:30 

str. V. Pârcălab, 53 

aula  245 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=19048&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=19169&l=ro


 

În calitate de moderatori au fost atît membrii Comisiei, cît și funcționari din cadrul aparatului 

acesteia. Ei au vorbit despre rolul alegerilor în societate, au accentuat cît de importantă este 

implicarea activă a fiecărui cetățean cu drept de vot în procesul electoral. 

Postul național Radio Moldova a dedicat acestei zile o emisiune ”Spațiul Public” la care au 

participat președintele Comisiei Electorale Centrale, Alina Russu, Șeful Biroului pentru Relații cu 

Diaspora, Olga Coptu, directorul de programe la Asociaţia „Promo LEX”, Pavel Postică și fostul 

membru al Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urîtu.   

Doamna Alina Rusu a vorbit despre importanța Zilei Internaționale a Alegerilor pentru toți 

cei implicați în organizarea și desfășurarea procesului electoral, despre faptul că principiile 

democratice stau la baza activității instituției, despre contribuția adusă de instituția noastră la 

educația electorală a cetățenilor, în special a celor tineri. A menționat că au fost și provocări la 

organizarea acestui scrutin, iar soluționarea lor a constituit o bună experiență pentru întreaga 

componență a Comisiei. Una dintre ele ar fi votul în secțiile de votare organizate în străinătate, 

marcat de absenteismul votanților în primul tur, în schimb de o prezență masivă la cel de-al doilea 

tur. 3. 

De asemenea, la 2 februarie reprezentanții mass-media au fost invitați la sediul CEC pentru 

un briefing de presă4 dedicat celei de-a X-a ediții a Zilei Internaționale a Alegerilor, în cadrul căruia 

președintele CEC, Alina Russu, a subliniat din nou principiile democratice de care se ghidează 

Comisia și contribuția instituției la educarea electorală a cetățenilor.  
 

 
 

Totodată, membrii CEC și-au exprimat recunoștința față de autoritățile administrației publice 

centrale și locale, față de societatea civilă, partenerii de dezvoltare, partidele politice și mass-media 

pentru aportul la desfășurarea alegerilor, conlucrarea fructuoasă și eforturile depuse la 

implementarea principiilor democratice, a standardelor de organizare și desfășurare a alegerilor.  

La briefing vicepreședintele CEC, dna Rodica Ciobotaru, a anunțat lansarea a două 

concursuri în contextul Zilei Internaționale a Alegerilor: un concurs de desene ”Votul meu - vocea 

mea!”5 și al doilea concurs de slogane ,,Alegerile în viața mea”6. Ambele concursuri sunt dedicate 

elevilor de clasele a VII-a - a XII-a și au drept scop sensibilizarea tinerilor privind importanța 

alegerilor. Vicepreședintele CEC a adresat un apel de a fi susținută Comisia în acest demers prin 

plasarea anunțului  și pe paginile web ale Direcțiilor de învățămînt, tineret și sport.  

                                                 
3 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1043&rid=19167&l=ro 
4 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=19026&l=ro 
5 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1047&rid=19357&l=ro 
6 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1047&rid=19358&l=ro 

3.  IRIM  

facultatea de drept 

marți, 07 februarie 2017,  

ora 10:00  

str. A. Pușkin, blocul A, 

sala 23 A, et. 2 



După briefing, un grup de studenți  de la IRIM (facultatea de relații internaționale și științe 

politice) au făcut un exercițiu de simulare a unei ședințe CEC, unde au pus în dezbatere subiectul 

implementării votului de alternativă, cum ar fi votul prin corespondență și votul electronic.7   

 

 
 

Tabelul de mai jos reflectă activitățile realizate de CEC în cadrul edițiilor VII – VIII și IX – X ale 

Zilei Internaționale a Alegerilor8:  
 

Ediția a VII-a  

anul 2014 

Ediția a VIII-a  

anul 2015 

Ediția a IX –a  

anul 2016 

Ediția a X –a  

anul 2017 

Grupul ţintă l-au 

constituit elevii 

claselor a XI-a – a 

XII-a din 6 

raioane și 

municipii  

Grup țintă - studenții 

anului întîi de la diverse 

specialități din cadrul 

instituțiilor de 

învățămînt superior din 

mun. Chișinău 

Grup țintă - studenții 

anilor întîi și doi de la 

diverse specialități din 

cadrul a șapte instituții 

de învățămînt superior 

din mun. Chișinău 

Grup țintă - studenții 

anilor întîi și doi de la 

diverse specialități din 

cadrul a 2 instituții de 

învățămînt superior din 

mun. Chișinău 

Participanți - 

≈1300 elevi din 26 

de licee 

Participanți - ≈360 de 

studenți de la 6 instituții 

de învățămînt superior 

Participanți - ≈800 de 

studenți de la 7 instituții 

de învățămînt superior 

preponderent de la 

Facultățile Drept și 

Relații internaționale și 

Științe politice 

Participanți - ≈100 de 

studenți de la 2 instituții 

de învățămînt superior 

preponderent de la 

facultățile de drept și 

relații internaționale și 

științe politice 
În ziua de 6 

februarie a fost 

transmis un 

comunicat de presă 

despre istoria, 

semnificația și alte 

date ce vizează Ziua 

În ziua de 5 februarie a 

fost difuzat un comunicat 

de presă9 despre 

activitățile din această zi 

și organizat un briefing de 

presă10. 

Pe pagina web oficială a 

Comisiei, la rubrica 

În perioada 2-5 februarie 

au fost difuzate 4 

comunicate de presă 

despre evenimentele 

preconizate pentru 

desfășurarea Zilei 

Internaționale a 

Alegerilor, a fost 

organizat un briefing de 

În ziua de 2 februarie a 

fost difuzat un comunicat 

de presă despre activitățile 

din această zi și organizat 

un briefing de presă. 

Pe pagina web oficială a 

Comisiei, la rubrica 

                                                 
7 http://irim.md/noutati/studentii-irim-membrii-cec-pentru-o-zi/ 
8 https://www.facebook.com/pg/aceeeo/photos/?tab=album&album_id=1519788344717655 

 

  



Internațională a 

Alegerilor 

Galeria foto, au fost 

postate albumele 

”Ziua Internațională a 

Alegerilor, 5 februarie 

2015” și ”Lecții publice 

”Votează conștient”, 2-6 

februarie 2015”  

presă, iar la rubrica 

”Galeria foto” de pe 

pagina web oficială a 

CEC au fost postate cinci 

albume cu denumirea 

”Democrația ești TU, 

votează conștient” 

„Galeria foto”, au fost 

postate albumele 

”Ziua Internațională a 

Alegerilor, 2 februarie 

2017” și ”Lecții publice 

”Votul meu - Vocea 

mea!”, 2-7 februarie 

2017” 

Instituțiile mass-

media au difuzat 

secvențe de la 

conferința de presă 

organizată de CEC  

CEC a transmis un mesaj 

de felicitare către cetățeni, 

funcționarii electorali și 

aleșii poporului de toate 

nivelurile11   

CEC a transmis un mesaj 

de felicitare către cetățeni, 

funcționarii electorali, 

instituțiile de management 

electoral din lume,  

ambasade, ONG-uri, 

partenerii de dezvoltare, 

aleșii poporului de toate 

nivelurile și mass-media12   

Instituțiile mass-media au 

difuzat secvențe de la 

conferința de presă 

organizată de CEC. A fost 

transmis un mesaj de 

felicitare către cetățeni, 

funcționarii electorali, 

instituțiile de management 

electoral din lume,  

ambasade, ONG-uri, 

partenerii de dezvoltare, 

aleșii poporului de toate 

nivelurile și mass-media 

La 6 februarie 

pagina web 

oficială 

www.cec.md a 

fost accesată de 

peste 450 de ori 

La 5 februarie s-au 

înregistrat 610 accesări 

unice pe pagina web 

oficială www.cec.md  

La 4 februarie s-au 

înregistrat 1835 

accesări unice pe 

pagina web oficială 

www.cec.md,  

 
iar pe pagina de 

Facebook s-au 

înregistrat 500 de 

vizualizări ale postărilor 

CEC 

La 2 februarie s-au 

înregistrat 337 accesări 

unice pe pagina web 

oficială www.cec.md,  

 
iar pe pagina de 

Facebook s-au 

înregistrat 3289 de 

vizualizări ale postărilor 

CEC 

 

Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media. 
   

Elaborat: __________________Valentina Scobici, consultant superior DCRPMM 
  

Coordonat: ________________Rodica Sîrbu, sef, DCRPMM  

 

23.02.2017  
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