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INSTRUCŢIUNEA
privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale
Titlul Instrucţiunii modificat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006

În scopul organizării şi desfăşurării procesului de transmitere şi colectare a informaţiilor
electorale pentru alegeri, Comisia Electorală Centrală stabileşte următoarele:
1. În sensul prezentei Instrucţiuni, informaţiile electorale reprezintă: informaţiile privind
constituirea secţiilor de votare, informaţiile privind deschiderea secţiilor de votare, informaţiile
privind numărul de alegători incluşi în listele electorale, informaţiile privind desfăşurarea votării
(numărul de alegători incluşi în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat la
votare), informaţiile cuprinse în procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor
de votare, informaţiile conţinute în procesele-verbale întocmite de consiliile electorale de
circumscripţie.
Pct.1 completat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006

2. În ziua anterioară zilei alegerilor, pînă la ora 10.00, consiliile electorale de
circumscripţie transmit Comisiei Electorale Centrale informaţia privind constituirea secţiilor de
votare şi numărul de alegători incluşi în listele electorale. Aceste informaţii se introduc într-un
formular special (conform anexei nr. 1). Responsabil de transmiterea acestei informaţii este
preşedintele consiliului electoral de circumscripţie.
În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale
(conform anexei nr. 2) completate de fiecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2,
Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, peste hotare.
Pct.2 modificat prin hot. CEC nr.387 din 12.12.2006, nr. 2721 din 10.07.2009

3. În ziua alegerilor, la ora 7.30, consiliile electorale de circumscripţie transmit Comisiei
Electorale Centrale informaţiile privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegători
incluşi în listele electorale. Datele privind numărul de alegători incluşi în listele electorale se
transmit în baza unui formular special (conform anexei nr. 1), semnat de preşedintele consiliului.
Informaţia se transmite prin reţeaua electronică către CEC.
În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale
(conform anexei nr. 2) completate de fiecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2,
Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, peste hotare. Aceste formulare sînt semnate de
persoanele responsabile de sectorul respectiv. Informaţia se transmite prin reţeaua electronică
către CEC.
Pct.3 modificat prin hot. CEC nr.387 din 12.12.2006, nr. 2721 din 10.07.2009

4. În ziua alegerilor, la orele 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 şi 21.15, birourile electorale ale
secţiilor de votare transmit consiliilor electorale de circumscripţie, prin intermediul reţelei
telefonice, informaţiile privind desfăşurarea votării (numărul de alegători incluşi în listele
suplimentare, numărul de alegători care au participat la votare). Datele se introduc într-un
formular special (conform anexei nr. 3) care este semnat de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare.
Pct.4 modificat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006, nr.3663 din 15.10.2010

1

5. În ziua alegerilor, la orele 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 şi 21.30, consiliile electorale de
circumscripţie, obţinînd informaţiile de la birourile electorale ale secţiilor de votare, completează
un formular special (conform anexei nr. 4) conţinînd informaţii privind mersul votării (numărul
de alegători incluşi în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat la votare).
Acest formular se semnează de preşedintele consiliului electoral de circumscripţie, iar varianta
electronică se transmite Comisiei Electorale Centrale prin intermediul reţelei electronice la CEC.
În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formularelor speciale
(conform anexei nr. 5) completate de fiecare sector (subsector): Botanica 1, Botanica 2,
Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, peste hotare). Aceste formulare sînt semnate de
persoanele responsabile de acest sector. Informaţiile privind numărul de alegători incluşi în
listele electorale se transmit prin reţeaua electronică la CEC. În baza formularelor speciale
(conform anexei nr. 5) se completează un formular special (conform anexei nr. 6) care se
semnează de către preşedintele consiliului electoral al mun. Chişinău.
Pct.5 modificat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006, nr.3663 din 15.10.2010

6. După întocmirea în mai multe exemplare de către biroul electoral al secţiei de votare a
procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor şi semnarea lor, biroul electoral al
secţiei de votare predă un exemplar al acestuia consiliului electoral de circumscripţie.
Pct.6 expus în redacţie nouă prin hot.CEC nr.2401 din 27.03.2009

7. Pe parcursul primirii proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, consiliul
electoral de circumscripţie transmite informaţia cuprinsă în procesele-verbale privind rezultatele
numărării voturilor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare prin intermediul
reţelei electronice la CEC.
Pct.7 expus în redacţie nouă prin hot.CEC nr.2401 din 27.03.2009
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