
Raport de totalizare 

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

 

 

Anual, în prima decadă a lunii februarie, în țările cu formă democratică de guvernare este marcată 

Ziua Internațională a Alegerilor. La data de 5 februarie 2015 a avut loc cea de-a X-a ediție a 

evenimentului. Iniţiativa de a institui o zi internațională a alegerilor a fost lansată la Conferinţa 

Globală a Oficialilor Electorali desfăşurată în perioada 14 – 17 septembrie 2005 în Ungaria. 

Reprezentanţii autorităților electorale din lume au desemnat prima zi de joi din luna februarie ca Zi 

Internaţională a Alegerilor datorită faptului că majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu au 

fost semnate în prima decadă a acestei luni. 

 

Comisia Electorală Centrală a consemnat Ziua Internațională a Alegerilor anul acesta pentru a opta  

oară prin organizarea unui șir de acțiuni avînd ca scop lărgirea cunoștințelor tinerilor despre 

domeniul electoral și informarea alegătorilor privind importanța alegerilor.   

 

Obiectivele principale ale acestei zile sînt:  

 consolidarea încrederii în ireversibilitatea procesului democratic,  

 reiterarea importanței alegerilor ca prim criteriu al democrației, 

 ridicarea ratei de participare la alegeri,  

 informarea persoanelor care votează pentru prima dată, în special a tineretului studios, despre 

democrație prin alegeri.  

 

În acest an membrii Comisiei și funcționarii din cadrul Aparatului CEC au susținut o serie de lecții 

publice de educație electorală pentru studenții anului întîi din cadrul mai multor instituții de 

învățămînt superior din Republica Moldova1. Întrunirile au fost organizate în perioada 2-6 februarie 

curent cu participarea studenților Academiei de Studii Economice din Moldova, Institutului de 

Relații Internaționale din Moldova, Universității de Stat din Moldova, Universității Pedagogice de 

Stat ”Ion Creangă” și Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) cu tema „Votează 

conștient”. La orele publice studenții au avut posibilitatea să se familiarizeze cu aspecte legale și 

practice ce țin de organizarea și desfășurarea proceselor electorale din țară. 

 

 

 
 

                                                 
1 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2015_01_28_b531455_3942.pdf    

http://www.coe.int/t/DEMOCRACY/ELECTORAL-ASSISTANCE/news/2015/electionday0502_en.asp
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2015_01_28_b531455_3942.pdf


 

 

În ziua de 5 februarie 2015 a fost organizat un briefing de presă dedicat celei de-a X-a ediții a Zilei 

Internaţionale a Alegerilor la sediul Comisiei Electorale Centrale.  

 

 

 
 

 

În cadrul briefingului de presă președintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a reiterat angajamentul Comisiei 

față de valorile democratice dînd asigurări că va menţine şi dezvolta o instituție deschisă, 

transparentă și profesionistă care este în permanență pregătită să-și realizeze atribuțiile la cel mai 

înalt nivel şi într-un cadru electoral accesibil.  

 

 

 



Tot în această zi a fost organizată Ziua Ușilor Deschise pentru un grup de studenți de la Institutul de 

Relații Internaționale din Moldova. Acţiunea de educaţie electorală a avut ca obiectiv familiarizarea 

tinerilor cu diverse aspecte legate de activitatea Comisiei şi conştientizarea importanţei instituţiei 

alegerilor. Studenţii au avut posibilitatea să participe la un joc de simulare a zilei alegerilor. 

Participanții au exersat roluri de alegători, observatori, reprezentanţi mass-media și funcționari ai 

organelor electorale.  

 

 
 

 

 
 

 

Făcînd o retrospectivă a celor realizate în cadrul ediției a VII-a a Zilei Internaționale a 

Alegerilor și activităților de educație electorală desfășurate în februarie 2014 reamintim 

următoarele aspecte ale ediției în comparație cu activitățile desfășurate cu ocazia celei de-a VIII-a 

ediții:  

 

 



 

Ediția a VII-a anul 2014 Ediția a VIII-a anul 2015 

Grupul ţintă l-au constituit elevii din clasele a 

XI-XII-a din 6 raioane și municipii din țară  

Grupul țintă - studenții anului întîi de la diverse 

specialități din cadrul instituțiilor de învățămînt 

superior din mun. Chișinău 

Participanți - circa 1300 elevi din 26 de licee Participanți - circa 360 de studenți de la 6 

instituții de învățămînt superior 

În ziua de 6 februarie a fost elaborat și transmis 

un comunicat de presă privind istoria, 

semnificația și alte date ce vizează Ziua 

Internațională a Alegerilor 

În ziua de 5 februarie a fost difuzat un 

comunicat de presă 2 despre activitățile din 

această zi și organizat un briefing de presă3. 

Pe pagina web oficială a Comisiei, la rubrica 

Galeria foto, au fost postate albumele 

”Ziua Internațională a Alegerilor, 5 februarie 

20154” și ”Lecții publice ”Votează conștient”, 

2-6 februarie 2015”  

 

Instituțiile mass-media din țară au difuzat 

secvențe de la conferința de presă organizată de 

CEC remarcînd semnificația acestei zile și alte 

aspecte ce țin de domeniul electoral  

CEC a transmis un mesaj de felicitare către 

cetățeni, funcționarii electorali și aleșilor 

poporului de toate nivelurile5   

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  

 

 

Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media. 

 

 

         
  

                                                 
2 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=12580&l=ro  
3 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=12578&l=ro  
4 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&l=ro 
5 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2015_02_06_85ead78_3962.pdf  

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=12581&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=12581&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=12585&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=12585&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=12580&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=12578&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&l=ro
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2015_02_06_85ead78_3962.pdf

