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Funcţionarii CEC s-au deplasat în teritoriu pentru desfăşurarea unui seminar cu membrii
birourilor electorale ale secţiilor de votare Trifăneşti
Data publicării: luni, 07 mai 2012
Chişinău, CEC – Joi, 3 mai 2012, Comisia Electorală
Centrală a desfăşurat un seminar destinat membrilor
birourilor electorale ale celor două secţii de votare din
comuna Trifăneşti. Instruirea a fost organizată în
contextul alegerilor locale noi din 13 mai 2012 pentru
alegerea primarului în comuna Trifăneşti, raionul
Floreşti.
Scopul seminarului de instruire a fost de a contribui la
aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei în vigoare şi,
implicit, de a asigura buna desfăşurare a alegerilor
locale noi din 13 mai 2012 în comuna Trifăneşti.
În cadrul atelierelor de lucru funcţionarii electorali au abordat următoarele subiecte: responsabilităţile biroului
electoral în perioada electorală, implementarea Registrului electronic al alegătorilor şi transmiterea datelor în
format electronic, competenţele biroului electoral la examinarea şi soluţionarea contestaţiilor. De asemenea, a fost
vizionat un film instructiv privind procedurile electorale în ziua alegerilor şi au fost efectuate simulări ale numărării
voturilor, împachetării, sigilării şi transmiterii documentelor şi materialelor electorale (galeria foto).
La încheierea seminarului participanţii la training au susţinut o testare, în urma căreia CEC va elibera certificate
prin care va confirma calitatea lor de funcţionar electoral.

Comisia Electorală Centrală a organizat un press point cu ocazia alegerilor locale noi din 13
mai 2012 şi iniţierii procesului de implementare graduală a „Registrului electronic al
alegătorilor” în comuna Trifăneşti, raionul Floreşti
Data publicării: marţi, 08 mai 2012
Chişinău, CEC – Duminică, 13 mai 2012, Dr. Iurie Ciocan, preşedintele Comisiei Electorale Centrale a organizat
un press point cu ocazia alegerilor locale noi şi iniţierii procesului de implementare a „Registrului electronic al
alegătorilor”.
Evenimentul a avut loc la ora 12.15, în faţa secţiei de votare nr. 66 (Gimnaziul com. Trifăneşti). Transportul pentru
deplasarea jurnaliştilor a fost asigurat de către Comisie, iar plecarea a avut loc din faţa Comisiei Electorale
Centrale, ora 09.30. Confirmarea prezenţei la această acţiune a fost solicitată, pînă vineri, 11 mai 2012, ora 15.00,
la numărul de telefon 251 450 sau e-mail: natalia.patrunjel@cec.md.
Amintim că la 13 mai 2012 au avut loc alegeri locale noi pentru alegerea primarului în comuna Trifăneşti, raionul
Floreşti, pentru aceasta fiind deschise două secţii de votare.
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Duminică, 13 mai 2012 au avut loc alegeri locale noi în comuna Trifăneşti, raionul Floreşti
Data publicării: luni, 14 mai 2012
Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală comunică rezultatele votării pentru alegerea primarului
comunei Trifăneşti, raionul Floreşti, care a avut loc duminică, 13 mai 2012. La votare s-au prezentat 583
de persoane din totalul celor 1 111 incluse în listele electorale, rata de participare constituind 52,48 % .
Unsprezece buletine de vot au fost declarate nevalabile.
La scrutin au participat 6 candidaţi, desemnaţi de
partidele politice, înregistrînd următoarele rezultate:
- Gaşiţoi Zinovia (PDM) a acumulat 123 de voturi
valabil exprimate;
- Vacarciuc Mihail (PCRM) – 80;
- Zorea Vitalie (PL) – 87;
- Snegur Dumitru (PAD) – 115;
- Zaplitnîi Gheorghe (PPM) – 39;
- Slimovschi Victor (PLDM) – 128.
Menţionăm că în conformitate cu art. 134 din Codul electoral în cazul în care nici un candidat nu
întruneşte mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va
proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul
tur de scrutin.

CEC a stabilit desfăşurarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarului
comunei Trifăneşti, raionul Floreşti
Data publicării: marţi, 15 mai 2012
Chişinău, CEC – În şedinţa de marţi, 15 mai 2012, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 27 mai
2012 desfăşurarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Trifăneşti, raionul Floreşti.
Alegătorii vor avea de ales între cei doi candidaţi, care au obţinut cel mai mare număr de voturi în primul
tur de scrutin.
Menţionăm că al doilea tur de scrutin se va desfăşura cu participarea în aceeaşi componenţă a organelor
electorale (consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Trifăneşti nr. 36 şi birourile electorale
ale secţiilor de votare nr. 66 şi nr. 67) şi în baza aceloraşi liste electorale.
Amintim că, duminică, 13 mai 2012, au avut loc alegeri locale noi pentru alegerea primarului în comuna
Trifăneşti, raionul Floreşti, fiind deschise două secţii de votare.
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Duminică, 27 mai 2012 a avut loc turul doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei
Trifăneşti, raionul Floreşti
Data publicării: luni, 28 mai 2012
Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală comunică rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea
primarului comunei Trifăneşti, raionul Floreşti, care a avut loc duminică, 27 mai 2012.
Astfel, în urma scrutinului, învingător a ieşit Gaşiţoi
Zinovia (Partidul Democrat din Moldova) cu 400 voturi
valabil exprimate. Celălalt candidat, Slimovschi Victor
(Partidul Liberal Democrat din Moldova) a acumulat
184 voturi valabil exprimate.
La votare s-au prezentat 593 de persoane din totalul
celor 1 114 incluse în listele electorale, rata de
participare constituind 53,23 % . Nouă buletine de vot
au fost declarate nevalabile.
De asemenea, în cadrul acestor alegeri a fost iniţiat procesul de implementare graduală a „Registrului
electronic al alegătorilor”, acesta fiind un indiciu al calităţii listelor electorale şi care conferă certitudinea
excluderii fraudării alegerilor.
Amintim că în comuna Trifăneşti, raionul Floreşti, funcţia de primar a încetat înainte de termen în
legătură cu faptul ca primarul ales în iunie 2011 şi-a dat demisia.

Raport privind deplasarea delegaţiei CEC la Erevan, Republica Armenia
Data publicării: luni, 11 iunie 2012
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a dat
curs invitaţiei Comisiei Electorale Centrale a Republicii
Armenia de a observa alegerile Adunării Naţionale care
au avut loc la 6 mai 2012. În acest scop o delegaţie din
partea instituţiei noastre în componenţa a 2 persoane, şi
anume dna Svetlana Guţu, membru al CEC şi dl Nastas
Ruslan, consultant superior în Direcţia juridică şi relaţii
cu publicul din cadrul Aparatului CEC, s-a deplasat la
Erevan în perioada 5-7 mai.
Imediat ajunşi la locul de destinaţie reprezentanţii
Comisiei Electorale Centrale au avut întrevederi atît cu
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conducerea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Armenia, cît şi cu delegaţii din ţările baltice şi ale
CSI, la care părţile s-au informat reciproc despre diverse aspecte ce ţin de experienţa lor în domeniul
electoral, cum ar fi:
- întocmirea şi actualizarea listelor electorale;
- votarea persoanelor cu dizabilităţi;
- finanţarea campaniilor electorale, inclusiv a partidelor politice;
- votarea prin internet cu buletinul de identitate în formă de card cu chip electronic;
- procedura de contestare a acţiunilor concurenţilor electorali şi organelor electorale;
- modalităţile de constituire, înaintarea candidaturilor şi funcţionarea organelor electorale;
- procedura desfăşurării alegerilor în cadrul sistemului electoral mixt (majotitar/proporţional).
În ziua alegerilor delegaţia CEC a vizitat mai multe secţii de votare, rezultatele preliminare fiindu-le
aduse la cunoştinţă nemijlocit la sediul CEC. Este de remarcat faptul că în Armenia, ca şi în alte ţări nu se
folosesc cabine de vot. Votarea se efectuează la mese la care spaţiul pentru fiecare alegător este îngrădit
cu o placă de carton, în acest fel amenajarea locului unde se votează se face cu bani puţini şi totodată se
garantează transparenţa şi faptul că nu se poate fotografia/filma la masă.
În ceea ce priveşte votarea cetăţenilor aflaţi peste hotare, în Armenia s-au stabilit restricţii în cazul acestei
categorii. Potrivit ultimelor modificări ale Constituţiei Armeniei, este permisă obţinerea dublei cetăţenii şi
din această cauză numărul cetăţenilor aflaţi cu trai permanent peste hotare a crescut considerabil,
devansînd cu mult numărul celor din ţară (după cum ştim, armenii de-a lungul istoriei şi-au părăsit
locurile de origine).
Menţionăm în concluzie că vizita delegaţiei noastre a consolidat relaţiile dintre structurile electorale
centrale ale Republicii Moldova şi Armenia, precum şi din cadrul ţărilor membre ale ACEEEO şi CSI, iar
schimbul de experienţă a fost unul util, luînd în considerare necesitatea îmbunătăţirii permanente a
cadrului legal şi ultimele iniţiative legislative (votarea prin corespondenţă, introducerea sistemului
electoral mixt proporţional/majoritar).
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