
Raport de totalizare 

privind desfășurarea Zilei Internaționale a Alegerilor – ediția a XI-a 

 

La 4 februarie 2016, au fost  marcați 11 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 își 

demonstrează adeziunea la valorile democratice. 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 contribuie la dezvoltarea culturii politice a cetățenilor.  

Printre evenimentele organizate cu ocazia acestei zile, se numără lecțiile publice de educație 

electorală cu tema „Democrația ești TU, votează conștient”¹ desfășurate în perioada 1-5 februarie 

2016 pentru studenții anilor întîi și al doilea din cadrul mai multor instituții de învățămînt superior. 

Aceste activități au avut ca obiectiv informarea tinerilor despre procesul electoral din Republica 

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

alegeri a tinerilor, în afară de aceasta s-a urmărit transpunerea în practică a cunoștințelor despre 

drepturile electorale și obligațiile cetățenilor.  

Lecțiile publice s-au desfășurat conform unui grafic (este dat mai jos) la următoarele instituții 

de învățămînt superior: Academia de Studii Economice din Moldova², Universitatea Tehnica din 

Moldova, Universitatea de Stat din Moldova (facultatea de drept), Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova³, Institutul de Relații Internaționale din Moldova (facultatea de drept)4, 

și Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău5.  

Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, atît membrii acesteia, cît și funcționarii din 

cadrul aparatului CEC, au vorbit despre rolul alegerilor în societate și au remarcat importanța 

implicării active a cetățenilor în procesul electoral. 

 

 

 1 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1065&rid=11135&l=ro 

 ² http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=14421&l=ro 

 ³ http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=14425&l=ro 

 4 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=14464&l=ro  

 5 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=14465&l=ro  

Nr. 

d/o 

Instituția de 

învățământ 

Data și ora desfășurării 

 

Auditori/sala 

1.  ASEM marți, 02 februarie 2016, ora 

12:00 

et. 1 aula/sala de festivități, 

blocul A 

2.  US Tiraspol miercuri, 03 februarie 2016, 

14:00 

str. Drumul Viilor, 26 

biblioteca, et.2 

3.  ULIM joi, 04 februarie 2016, ora 

11:00 

str. V. Pârcălab, 53 

aula  245 

4.  US Tiraspol joi, 04 februarie 2016, 14:00 str. Iablocikin, 5 sala de 

festivități, et.2 

5.  UTM joi, 04 februarie,  

ora 12:40-14:00 

str. Studenților, Bloc nr.3, 

aula 104, et.1 

6.  IRIM vineri, 05 februarie 2016, ora 

10:20 facultatea de drept  

str. A. Pușkin, blocul A, 

sala 23 A, et. 2 

7.  USM joi, 04 februarie,  

ora 12:00 

str. A. Mateevici, blocul 

facultatea de drept 
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La 4 februarie reprezentanții mass-media au fost invitați la sediul CEC pentru un briefing de 

presă10 dedicat celei de-a XI-a ediții a Zilei Internaționale a Alegerilor, în cadrul căruia președintele 

CEC, dr. Iurie Ciocan, a vorbit despre principiile democratice6 de care se ghidează Comisia și 

contribuția instituției la educarea electorală a cetățenilor. Totodată, președintele CEC și-a 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 alegerilor7.  

Imediat după briefing, studenții invitați la sediul CEC au avut ocazia să ia parte la un joc de 

simulare a ședinței Comisiei Electorale Centrale. Studenții erau de la două universități: Universitatea 

de Stat din Moldova (facultatea de relații internaționale, științe politice și administrative) și 

Institutului de Relații Internaționale din Moldova (facultatea de relații internaționale și științe 

politice).  

Tinerii ”membri” ai CEC au avut pe ordinea de zi două subiecte: acordarea dreptului de vot 

persoanelor ce au atins vîrsta de 16 ani și întrunirea condițiilor pentru a fi funcționar electoral.  

Următorii studenți au jucat rolul de membri ai CEC:  

1. Ana Pancescu, președinte (IRIM) 

2. Elena Dodon, vicepresedinte (IRIM)  

3. Andrei Zapșa, secretar (USM) 

4. Vadim Rebeja, membru (USM) 

5. Petru Grecu, membru (USM) 

6. Catalin Moroi, membru (USM) 

7. Aurelia Belescu, membru (USM) 

8. Maria Josan, membru (USM) 

9. Mihaela Sticea, membru (IRIM) 

”Secretarul”, Andrei Zapșa, a fost raportor al unui proiect de hotărîre referitor la aprobarea 

unui aviz la un proiect de lege pentru completarea și modificarea Codului electoral, prin care se 

”propunea” completarea art. 11 al Codului electoral în sensul scăderii vîrstei de vot la 16 ani, pentru 

a permite unui număr mai mare de alegători să participe la votare. Toți participanții și-au exprimat 

opiniile, iar ”președintele”, Ana Pancescu, a venit cu un aviz de alternativă, fiind contra avizului dat 

de raportor. Propunerea de a respinge avizul inițial nu a întrunit majoritatea de voturi, ”proiectul” a 

adunat 5 voturi ”pentru” și 4 ”împotrivă”. 

Al doilea subiect dezbătut a fost raportat de studenta Elena Dodon, care a jucat rolul de 

vicepreședinte. Ea a propus un proiect de modificare și completare a Regulamentului cu privire la 

activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare. Esența proiectul a constat în aceea ca membrii 

biroului electoral al secţiei de votare sa fie numiți de către consiliile locale și Comisia Electorală 

Centrală din Registrul funcționarilor electorali și să fie recrutați din rîndul studenților, iar membrii 

birourilor să nu mai fie desemnați de partidele politice. În cadrul dezbaterilor ”membrii CEC” au 

solicitat să se păstreze dreptul partidelor politice de a desemna candidaturi în componența birourilor 

electorale. Și-au dat votul ”pentru” 8 ”membri”, iar un ”membru” a votat ”împotrivă”.  

 

6 http://ulim.md/news/ulim/dialog-interactiv-intre-presedintele-cec-si-studenti  

7 http://tribuna.md/2016/02/04/iurie-ciocan-cec-a-demonstrat-in-timp-ca-este-o-institutie-

moderna/ 

8 http://www.moldova.org/2016/iurie-ciocan-la-alegerile-parlamentare-din-2018-va-fi-

testat-votul-la-distanta.html  

9 http://curentul.md/politica/iurie-ciocan-suntem-lideri-la-capitolul-transparenta-atit-

decizionala-cit-si-functionala.html  

10 https://www.privesc.eu/Arhiva/65463/Conferinta-de-presa-organizata-de-Comisia-

Electorala-Centrala-dedicata-celei-de-a-XI-a-editii-a-Zilei-Internationale-a-Alegerilor  
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Ședința a avut și compartimentul ”Diverse” în cadrul căruia ”președinta” Ana Pancescu a 

adresat un mesaj de felicitare pentru CEC, publicul prezent în sală, dar și pentru toți cetățenii RM: 

“Astăzi Republica Moldova, alături de alte ţări democratice, marchează Ziua internaţională a 

alegerilor. În această zi deosebită dorim să atragem atenția asupra importanţei alegerilor ca prim 

criteriu al democraţiei. Cel de-al treizeci și doilea președinte al Statelor Unite ale Americii Franklin 

Delano Roosevelt spunea: „Alegerea, și nu șansa, este ceea ce ne determină destinul”. Vă doresc să 

faceți mereu alegerea care să vă aducă împlinire și un sentiment de fericire. În calitate de reprezentant 

al studenților din Republica Moldova, vreau să declar ferm: Republica Moldova este o țară deosebită, 

o țară în care fiecare din noi își dorește să construiască un viitor demn, un viitor prosper. Mă 

mîndresc cu țara mea și doresc ca fiecare din noi să se bucure de viață, să înțeleagă că aici este Patria 

lui. Vă felicit, dragi colegi și onorat public, cu ocazia Zilei internaţionale a alegerilor!” 

La final, dr. Iurie Ciocan, a mulțumit tinerilor pentru participare la acest exercițiu și a înmînat 

participanților cîte o pungă personalizată cu materiale informative și suvenire: ghidul ”Cunoaște 

dreptul tău electoral”, Codul electoral, o broșură despre CEC și CICDE, o cană cu stema CEC, un 

memory flash, covorașe pentru mouse, carnete şi pixuri personalizate. 

Textele proiectelor de hotărîre prezentate de studenți se anexează la prezentul raport.  

Exercițiul de simulare a ședinței CEC a fost filmat de portalul www.privesc.eu, iar postul de 

televiziune Realitatea TV a realizat un reportaj la temă (http://www.realitatea.md/emisiuni/stirile-

realitatea.html/78186 )  

Studenta Ana Pancescu, care a jucat rolul de președinte al CEC, a dat un interviu postului 

Realitatea TV, în care a spus că pentru ea a fost cu siguranță ceva foarte interesant, util și totodată o 

responsabilitate enormă, cel puțin să arate bine în acest rol și să îndeplinească funcția în conformitate 

cu Regulamentul CEC. 

Andrei Zapșa s-a arătat mulțumit, menționînd că fiind puși în situația de a se simți membri 

ai CEC și de a susține niște idei pe care și le-au asumat, nu ar fi putut proceda altfel decît au procedat. 

De fapt, i-ar fi plăcut să fie membru al CEC, indiferent de funcția ocupată la CEC.  

Președintele CEC, dr. Iurie Ciocan, și-a exprimat satisfacția subliind că: “Într-adevăr am trăit 

emoții interesante, emoții care nu le-am simțit anterior. Am văzut ședința CEC din sală și este foarte 

bine că în acel exercițiu de simulare s-a discutat în contradictoriu, s-au exprimat opinii și argumente, 

acești tineri au perspectivă”. 

La final președintele a invitat tinerii să viziteze subdiviziunile aparatului și să ia cunoștință 

de domeniile de activitate specifice pe care le realizează acestea. Tinerii au aflat cum funcţionează 

sistemul organelor electorale din Republica Moldova, care sunt aspectele juridice ale procesului 

electoral și etapele de organizare și desfășurare a alegerilor și referendumurilor. Cel mai mult le-au 

atras atenția listele electorale, implementarea registrului de stat al alegătorilor și votarea electronică, 

domeniu de care se ocupă Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale.  

Participanții și-au arătat disponibilitatea și interesul pentru a mai veni și chiar de a face muncă 

de voluntariat la CEC.  

 

Mai jos prezentăm un tabel al activităților realizate în cadrul edițiilor a VII-a,  a VIII a și a XI-a 

ale Zilei Internaționale a Alegerilor:  

 

Ediția a VII-a  

anul 2014 

Ediția a VIII-a  

anul 2015 

Ediția a XI –a  

anul 2016 

Grupul ţintă l-au constituit 

elevii din clasele a XI-XII-

a din 6 raioane și municipii  

Grup țintă - studenții anului 

întîi de la diverse specialități 

din cadrul instituțiilor de 

Grup țintă - studenții anilor întîi și 

doi de la diverse specialități din 

cadrul a șapte instituții de învățămînt 

superior din mun. Chișinău 
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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 

În ziua de 6 februarie a fost 

transmis un comunicat de 

presă despre istoria, 

semnificația și alte date ce 

vizează Ziua Internațională 

a Alegerilor 

În ziua de 5 februarie a fost 

difuzat un comunicat de 

presă1 despre activitățile din 

această zi și organizat un 

briefing de presă2. 

Pe pagina web oficială a 

Comisiei, la rubrica Galeria 

foto, au fost postate albumele 

”Ziua Internațională a 

Alegerilor, 5 februarie 2015” 

și ”Lecții publice ”Votează 

conștient”, 2-6 februarie 

2015”  

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 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” 

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 nivelurile3   

CEC a transmis un mesaj de 

felicitare către cetățeni, funcționarii 

electorali, instituțiile de 

management electoral din lume,  

ambasade, ONG-uri, partenerii de 

dezvoltare și aleșii poporului de 

toate nivelurile și mass-media4   

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 

 

Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media. 
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