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Observarea alegerilor joacă un rol important în sprijinirea dezvoltării și con-
solidării democrației în țara noastră. De la proclamarea independenței, eveni-
mentele electorale din Republica Moldova sînt supuse monitorizării în mod con-
stant de către observatorii naționali și cei internaționali. 

Misiunile de observare verifi că dacă procesele electorale se desfășoară corect, 
transparent, cu respectarea drepturilor omului și contribuie, dacă este cazul, la 
soluționarea confl ictelor. Observarea alegerilor urmărește să sporească corecti-
tudinea proceselor electorale și încrederea publicului în aceste procese. 

Garantarea respectării principiului transparenței procesului electoral se asigură 
inclusiv prin monitorizarea și observarea respectivului proces. 

Anume din acest motiv și avînd în vedere că, mai ales, în ziua votării observatorii 
interacționează cu membrii organelor electorale și cu alți subiecți electorali, con-
siderăm că este important să prezentăm statutul, drepturile și obligațiile obser-
vatorilor prevăzute în legislația în vigoare din Republica Moldova. De asemenea, 
Ghidul cuprinde o descriere succintă a normelor ce țin de organizarea procesu-
lui electoral, care sînt utile de știut pentru observatori.

CUVÎNT ÎNAINTE
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Observatorii sînt persoane cu drept 
de vot, autorizate în modul stabilit de 
lege, care pot reprezenta organizații sau 
instituții din Republica Moldova, din 
străinătate sau internaționale, acestea 
avînd misiunea de a urmări modul de 
organizare și desfășurare a procesului 
electoral.

Pentru a putea monitoriza alegerile, 
persoana trebuie să fi e acreditată în cal-
itate de observator, în conformitate cu art. 63 din Codul electoral și cu Regula-
mentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora.

naționali – cetățeni ai RM, reprezentanți ai asociațiilor obștești și/sau ai 
concurenților electorali, acreditați de Comisia Electorală Centrală sau 
consiliul electoral de circumscripție; 
internaționali – reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guver-
nelor statelor străine și ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, 
precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați doar de 
Comisia Electorală Centrală.

Observatorii pot fi :

CINE POATE FI OBSERVATOR?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Notă! 
Se consideră califi cată asociația obștească ce se ocupă, conform statu-
tului ei, de apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice.
Invitarea organizațiilor internaționale, reprezentanților guvernelor 
statelor străine și organizațiilor non-guvernamentale din străinătate 
în calitate de experți internaționali/observatori internaționali se face 
de către Comisia Electorală Centrală direct sau prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la solicitarea 
Comisiei Electorale Centrale.

-

-
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Organele responsabile pentru acreditarea observatorilor sînt:

CINE ȘI ÎN CE CONDIȚII POATE ACREDITA OBSERVATORI?

Comisia Electorală Centrală care acreditează:

- observatori internaționali și înregistrează pentru aceștia interpreți;
- observatorii naționali din partea asociațiilor obștești;
- cîte un observator naţional din partea concurenţilor electorali, în fi e-
   care secţie de votare deschisă peste hotarele ţării. 

Consiliul electoral al circumscripției electorale de nivelul al doilea care 
acreditează:

- observatori  naționali din partea asociațiilor obștești;
- cîte un observator național din partea concurenților electorali, în fi e-
   care secție de votare, din circumscripţia respectivă .

✔

✔

Atenție! 
Pentru secțiile de votare constituite peste hotarele ţării, observatorii se 
acreditează separat DOAR de către Comisia Electorală Centrală.

Atenţie! 
Pentru acreditarea observatorilor naţionali în secţiile de votare constitu-
ite peste hotarele ţării se va prezenta copia de pe paşaportul cetăţeanului 
Republicii Moldova.

Actele necesare pentru acreditare

Cererea privind acreditarea în calitate de observator va conține:

- un demers ofi cial, în original, din partea  instituției  care  solicită  acredi-   
   tarea;
- copia de pe buletinul de identitate sau de pe buletinul de identitate provi-
   zoriu (pentru cetățenii RM) sau  copia de pe pașaport  ( pentru  cetățenii     
   străini); 

organizațiile obștești vor prezenta și copiile de pe statut, și de pe certifi ca-
tul de înregistrare la Ministerul Justiției sau la alt organ competent (în 
conformitate cu procedura țării de origine a ONG-lui). Organizațiile 
obștești naționale vor prezenta și copia de pe extrasul din Registrul de 

-
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Notă! 

Atenție! 
Dosarele incomplete vor fi  respinse.

Stat al Organizațiilor necomerciale eliberat cu cel mult 6 luni pînă la momentul 
prezentării.

În baza documentelor depuse, organul electoral, în termen de 5 zile (în cazul 
observatorilor naționali) sau de 10 zile (în cazul observatorilor internaționali), 
adoptă, de regulă în prezența solicitantului sau a reprezentantului acestuia, o 
hotărîre prin care acreditează sau respinge candidatura persoanei propuse pen-
tru observarea alegerilor. În cazul respingerii candidaturii înaintate, organul 
electoral este obligat să aducă la cunoștința părții care a înaintat candidatura 
motivele deciziei sale.

Anularea acreditării observatorului poate fi  solicitată personal de către obser-
vator sau de către instituția ce a solicitat acreditarea acestei persoane, printr-o 
cerere scrisă, depusă la autoritatea electorală corespunzătoare. Înlocuirea obser-
vatorului cu o altă persoană poate fi  făcută doar de către instituția ce a solicitat 
acreditarea.

Observatorii pot fi  acreditați pînă la începerea perioadei electorale. 
Termenul-limită de depunere a cererilor privind acreditarea în cali-
tate de observator este de 7 zile pînă la ziua alegerilor.
O persoană poate fi  observator doar din partea unei singure instituții 
abilitate.
Calitatea de observator este incompatibilă cu cea de candidat la 
alegeri, membru al organului electoral, precum și personalul con-
tractat de către acesta, sau de reprezentant cu drept de vot consul-
tativ al concurentului electoral. Persoanele de încredere pot fi  acred-
itate în calitate de observatori naționali doar dacă sînt înaintate de 
către concurenții electorali.

-

-

-
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Unde pot activa observatorii?

Observatorii acreditați de către Comisia Electorală Centrală pot monitoriza 
scrutinul pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în toate secțiile de votare. 

Perioada de activitate

Observatorul își începe activitatea după adoptarea hotărîrii de acreditare a aces-
tuia de către organul electoral respectiv și primirea legitimației de observator.

Observatorii își pot desfășura activitatea atît în ziua alegerilor, cît și pînă la în-
ceperea, pe parcursul și după terminarea campaniei electorale. Observatorii 
acreditați își pot continua activitatea și în turul al doilea al alegerilor, precum și 
în cazul votării repetate.

UNDE POT ACTIVA OBSERVATORII 
ȘI CARE ESTE PERIOADA LOR DE ACTIVITATE?

✔

✔

✔

✔

Atenţie! 

din partea asociaţiei obşteşti  – poate monitoriza scrutinul în orice 
secţie de votare constituită peste hotarele ţării;
din partea concurentului electoral – poate monitoriza scrutinul doar 
în secţia de votare pentru care a fost acreditat.

Observatorul acreditat de Comisia Electorală Centrală pentru moni-
torizarea alegerilor peste hotarele ţării: 

-

-

Observatorii acreditați de către consiliul electoral de circumscripție:

din partea asociației obștești – pot monitoriza scrutinul pe întreg teritori-
ul circumscripției respective și în orice secție de votare constituită în acea 
circumscripție; 
din partea concurentului electoral – pot monitoriza scrutinul doar în secția 
de votare pentru care au fost acreditați.

-

-
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Prin acțiunile pe care le desfășoară, observatorii trebuie să fi e imparțiali și să nu 
facă agitație electorală. Ei au dreptul doar să monitorizeze procesul electoral, 
fără a se implica în organizarea și desfășurarea lui. 

Observatorii AU DREPTUL:

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OBSERVATORULUI

Atenție! 
În timpul desfășurării activității, observatorul trebuie să poarte/să 
prezinte la cerere legitimația eliberată de către organul electoral ce l-a 
acreditat și actul de identitate în baza căruia acesta a fost acreditat 
(ambele în original).

să asiste, fără a se implica în proces, la toate ședințele organelor elector-
ale, la controlul, sigilarea și deschiderea urnelor de vot, la numărarea și 
totalizarea voturilor, la operațiile legate de listele electorale, buletinele de 
vot, certifi catele pentru drept de vot și la întocmirea proceselor-verbale de 
totalizare a rezultatelor votării;
să însoțească echipa cu urna de vot mobilă;
să urmărească activitățile de votare, cu condiția să nu compromită confi -
dențialitatea datelor personale ale alegătorului;
să se deplaseze prin secția de votare atîta timp cît mișcările lor nu de-     
ranjează fl uxul alegătorilor sau activitatea membrilor biroului electoral al 
secției de votare;
să urmărească completarea documentelor electorale și să facă copii de pe 
documentele completate;
să urmărească modul de asigurare a securității materialelor în timpul 
păstrării și transportării;
să informeze președintele biroului despre neregulile observate;
să obțină un exemplar al procesului-verbal al biroului electoral privind re-
zultatele votării;
să facă înregistrări video/audio sau să fotografi eze doar cu înștiințarea 
președintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul și securi-
tatea votării;
să însoțească grupul care transportă materialele electorale de la biroul elec-
toral al secției de votare la consiliul electoral de circumscripție, după fi nal-
izarea numărării voturilor;
observatorii internaționali au dreptul să solicite, în caz de necesitate, asis

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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tență din partea Ofi ciului de protocol al observatorilor internaționali, 
constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală. Componența numerică și 
principiile de activitate ale acestui ofi ciu sînt stabilite prin hotărîre a CEC;
observatorii naționali (locali) pot depune sesizări privind neregulile ob-
servate, care se examinează de către președintele organului electoral, cu 
informarea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată.

✔

Observatorii SÎNT OBLIGAȚI:

să fi e imparțiali în exercitarea atribuțiilor și să nu-și exprime părerile per-
sonale sau preferințele vizavi de concurenții electorali;
să-și îndeplinească obligațiile într-o manieră corectă, să nu intervină în 
procesul alegerilor, în procedurile din ziua alegerilor sau în numărarea vo-
turilor; 
să poarte ecusonul eliberat de către organul electoral și, la solicitarea tu-
turor persoanelor interesate, să se legitimeze și să confi rme că persoana 
care îl însoțește este interpret, ultimul urmînd să prezinte actul de identi-
tate și legitimația de interpret;
să nu facă agitație electorală; 
să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția 
datelor cu caracter personal (de ex., să nu înregistreze numerele buletinelor 
de identitate sau oricare altă informație de ordin personal al alegătorilor);
să nu manipuleze cu orice materiale electorale în secția de votare;
să nu urmărească alegătorul cînd acesta votează;
să nu vorbească cu alegătorii sau să-i ajute la completarea buletinului de 
vot;
să nu dea instrucțiuni sau să întreprindă acțiuni contrare deciziilor organ-
elor electorale;
să se abțină să facă orice fel de comentarii în public, inclusiv în prezența 
reprezentanților mass-media sau unor alte persoane interesate, pînă la 
închiderea secțiilor de votare, despre observările pe care le-au efectuat;
să cunoască și să respecte legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Atenție!  
Observatorii sînt asigurați material și fi nanciar de către părțile ce 
i-au înaintat pentru acreditare sau din cont propriu.
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Observatorii poartă răspundere juridică în conformitate cu legislația în vigoare. 
În cazul încălcării de către observator a normelor electorale în vigoare, organul 
electoral care a acreditat observatorul este în drept să-i anuleze acreditarea prin 
adoptarea unei hotărîri. 

Orice acțiune de agitație pentru sau împotriva unui partid politic, altei organi-
zații social-politice sau unui candidat independent sau încercarea de a infl uența 
opțiunea alegătorului, precum și încălcarea în orice mod a drepturilor și ob-
ligațiilor observatorului, a normelor electorale în vigoare și împiedicarea activi-
tății organelor electorale, atrage după sine anularea acreditării observatorului de 
către organul electoral care l-a acreditat. 

Observatorii care încalcă normele electorale în localul secției de votare în ziua 
votării sînt evacuați imediat din încăpere, la indicația președintelui organului 
electoral, fapt care este documentat printr-un proces-verbal semnat de către 
acesta. 

Pentru încălcări grave ale legislației electorale se aplică pedeapsa penală. In-
fracțiuni penale sînt considerate următoarele acțiuni: împiedicarea prin orice 
mijloace a exercitării libere a dreptului de a alege și de a fi  ales; aceeași faptă 
însoțită de cauzarea leziunilor corporale grave sau de periclitarea vieții oame-
nilor; atacarea localurilor secțiilor de votare; sustragerea urnelor de vot sau a 
documentelor electorale.

Pentru nerespectarea dispozițiilor ce vizează domeniul protecției datelor cu car-
acter personal, observatorul poartă răspundere conform legislației în vigoare. În 
cazul survenirii răspunderii, aceasta se aplică de către organele abilitate, în limita 
acțiunilor/inacțiunilor săvîrșite de către observator.

RĂSPUNDEREA OBSERVATORILOR 
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Există o serie de acte naționale și internaționale care reglementează procesul 
electoral din Republica Moldova.

În plan internațional, cel mai important document ale cărui prevederi sînt oblig-
atorii pentru toate statele membre ale ONU este Declarația Universală a Drep-
turilor Omului.

În plan național menționăm, în primul rînd, Constituția Republicii Moldova, 
care reprezintă legea supremă în stat și Codul electoral, care este actul norma-
tiv ce reglementează modalitatea organizării și desfășurării alegerilor. Totodată, 
Comisia Electorală Centrală elaborează regulamente, instrucțiuni care sînt 
obligatorii pentru toți cetățenii și subiecții electorali.

Prin urmare, în activitatea lor, observatorii se călăuzesc de Constituția Republicii 
Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul observatorilor și 
procedura de acreditare a acestora, de alte acte normative în domeniu, precum și 
de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Ierarhia izvoarelor de drept din Republica Moldova este reprezentată schematic 
în modul următor: Constituția RM → Codul electoral → Regulamente → Instrucți-
uni → Hotărîri.

În cazul în care prevederile actului normativ inferior intră în contradicție cu 
prevederile actului normativ superior, se vor aplica normele actului normativ 
superior. 

De asemenea, dacă aceste prevederi intră în contradicție cu prevederile altui act 
normativ de același nivel, se vor aplica normele adoptate la o dată ulterioară. 

Atenție! 
Atribuțiile observatorilor, organelor electorale, concurenților electorali și 
ale altor subiecți electorali sînt stabilite în actele enumerate mai sus și tre-
buie îndeplinite în strictă conformitate cu acestea. Interpretări arbitrare 
nu se admit!

LEGISLAȚIA ELECTORALĂ
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În conformitate cu art. 55 alin. (8) din Codul electoral, au dreptul să asiste la 
toate ședințele organelor electorale, precum și la numărarea și totalizarea votu-
rilor, la operațiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot și certifi catele 
pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor 
alegerilor: membrii și reprezentanții organelor electorale ierarhic superioare; 
reprezentanții concurenților electorali; observatorii naționali și internaționali 
acreditați, precum și interpreții acestora, după caz; reprezentanții mijloacelor de 
informare în masă.

INTERACȚIUNEA OBSERVATORILOR 
CU ALȚI  SUBIECȚI ELECTORALI

membrii/funcționarii organelor electorale – instituții care organizează 
desfăşurarea alegerilor Parlamentului, cele pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova, alegerile în autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi desfăşurarea referendumurilor;
observatorii acreditați din partea altor instituții;
reprezentanții cu drept de vot consultativ – persoane cu drept de vot, care 
reprezintă interesele concurentului electoral în organele electorale și în alte 
organe implicate în procesul electoral;
reprezentanți mass-media – instituții media din țară sau de peste hotare 
care refl ectă procesul de organizare și desfășurare a alegerilor;

alegătorii – cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot;
grupurile de inițiativă – grupuri constituite din cetățeni cu drept de vot 
și înregistrate în condițiile Codului electoral, de către Comisia Electorală 
Centrală, pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la 
funcția de Președinte al Republicii Moldova;
concurenții electorali – candidaţii pentru funcţia de Preşedinte al Repub-
licii Moldova, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală;
persoanele de încredere ale concurenților electorali – persoane cu drept 
de vot ce au dreptul să facă agitație electorală în favoarea concurentului 
electoral care i-a desemnat;
reprezentanții altor instituții (autoritățile administrației publice locale, 
poliția etc.).

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

În procesul de monitorizare a alegerilor, observatorii pot interacționa cu:

Atenție! 
Nicio altă persoană, decît cele sus-menționate, nu poate rămîne în in-
cinta secției de votare mai mult timp decît este necesar pentru votare.
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Organele electorale reprezintă principalii subiecți activitatea cărora este moni-
torizată de către observatori, afl îndu-se în relații permanente de colaborare cu 
acestea. 

Ierarhia organelor electorale:

Comisia Electorală Centrală – organ de stat 
independent, permanent, înfi ințat pentru 
realizarea politicii electorale în scopul unei 
bune desfășurări a alegerilor și pentru su-
pravegherea și controlul respectării preve-
derilor legale privind fi nanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale. Mandat-
ul Comisiei este de 5  ani, ea este constituită 
din 9 membri și asistată de către un aparat 
de lucru.

Consiliile electorale de circumscripție de 
nivelul doi (CECE de nivelul doi). Cu cel 
puţin 55 de zile înainte de alegeri, CEC con-
stituie circumscripțiile electorale care corespund hotarelor unităţilor adminis-
trativ-teritoriale de nivelul doi ale RM, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, 
municipiilor Chişinău şi Bălţi, iar cu cel puțin 50 de zile înainte de alegeri CEC 
constituie consiliile electorale de circumscripție de nivelul doi – organe elector-
ale ierarhic inferioare, în componența a 7-11 membri. Consiliile electorale ges-
tionează procesul electoral pe teritoriul unității corespunzătoare. Candidaturile a 
2 membri ai CECE de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de 
către Curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de 
nivelul doi sau de către Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalți 
membri se propun de către partide și alte organizații social-politice reprezentate 
în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripție, cîte o 
persoană. Dacă numărul stabilit pentru consiliul electoral (de 7, 9 sau 11 mem-
bri) nu este atins, numărul rămas de membri se completează, de către Comisia 
Electorală Centrală, din Registrul funcționarilor electorali.

Birourile electorale ale secțiilor de votare (BESV). Organe electorale constituite 
de către CECE de nivelul doi cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, în 
componența a 5-11 membri. Birourile gestionează procesul electoral la nivel de 

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII ORGANELOR  ELECTORALE
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secție de votare. Candidaturile a 3 membri ai BESV se propun de către consiliile 
locale. Candidaturile celorlalți membri ai BESV se propun de către partide și alte 
organizații social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de la fi ecare par-
tid sau altă organizație social-politică. Dacă numărul nu este sufi cient, numărul 
vacant de membri se completează de către consiliul local, iar dacă nici acesta 
nu prezintă candidaturile, se completează de către consiliul electoral de circum-
scripție, la propunerea CEC, din Registrul funcționarilor electorali.

În activitatea lor, consiliul electoral și biroul electoral pot fi  asistate, fi ecare în 
parte, de un aparat de lucru.

Atribuțiile și modalitatea de activitate ale organelor electorale sînt descrise în 
următoarele articole din Codul electoral: 18, 19, 22, 25, 26 (CEC); 28 (CECE), 30 
(BESV), precum și în regulamentele lor de activitate, aprobate de către Comisia 
Electorală Centrală.

Atenție! 

Notă! 

În cazul birourilor electorale constituite peste hotarele țării, preşed-
intele BESV este desemnat de către şeful misiunii diplomatice sau de 
către șeful ofi ciului consular. Dacă numărul persoanelor propuse de 
către partidele politice este insufi cient, birourile electorale sînt com-
pletate de către CEC, din Registrul funcţionarilor electorali, cu avizul 
MAEIE.

Membrii consiliilor electorale și cei ai birourilor electorale ac-
tivează temporar – de la constituire și pînă la dizolvarea acestor 
organe. Ele își încetează activitatea și sînt dizolvate prin hotîrîrea 
acelui organ care le-a constituit, imediat ce acesta a adus la 
cunoștință publică rezultatele fi nale ale alegerilor.
În cadrul fi ecărui consiliu electoral și birou electoral activează 
permanent cîteva persoane degrevate. Ceilalți membri participă 
doar la ședințele organelor electorale și pe parcursul zilei alegeril-
or.
În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral, 
membrii acestuia aleg din rîndul lor, prin vot secret, iar membrii 
biroului electoral, în decursul a 2 zile de la data constituirii 

✔

✔

✔
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Organizarea ședințelor organelor electorale

Ședințele organelor electorale sînt publice, organele electorale fi ind obligate să 
informeze publicul despre data, ora și subiectele ce urmează să fi e discutate. În 
perioada electorală, CEC desfășoară ședințe ordinare (în fi ecare marți și vineri) 
și extraordinare (la necesitate). Ordinea de zi a ședinței CEC poate fi  consultată 
pe pagina ofi cială a Comisiei – www.cec.md

Ședințele organelor electorale pot fi  convocate de către președinte sau de către cel 
puțin 1/3 din numărul total de membri. Ele sînt deliberative, dacă la ele participă 
mai mult de 1/2 din membrii lor.

Hotărîrile organelor electorale se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorității 
membrilor lor și se semnează de către președintele și secretarul ședinței. În cazul 
parității de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru 
ședința imediat următoare. Membrii organului electoral care nu sînt de acord cu 
hotărîrile  adoptate  au dreptul să-și exprime în scris opinia, care  se anexează la 
procesul-verbal al ședinței.

Notă! 
Observatorii prezenți la ședință trebuie să se legitimeze, să se înregistreze 
în lista persoanelor prezente la ședință, care se anexează la procesul-ver-
bal al ședinței. 

acestuia aleg, din rîndul lor (atenție! nu prin vot secret) președin-
tele, vicepreședintele și secretarul. Tot la prima ședință se propun 
pentru degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent 
unii membri ai acestor organe, în limita stabilită de organul supe-
rior care decide aceste degrevări. 
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Atenție! 
Hotărîrile organelor electorale, adoptate în limitele competenței lor, sînt 
executorii pentru autoritățile publice, întreprinderi, instituții și organi-
zații, persoanele cu funcții de răspundere, partide, alte organizații so-
cial-politice și organele  lor, precum și pentru toți cetățenii.

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de 
ore de la adoptare, pe site-ul ofi cial al CEC (www.cec.md) și se publică, în 
termen de 5 zile, în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova. 

La cerere, observatorii pot primi copia de pe hotărîrea adoptată.

trebuie să discute politicos și adecvat cu reprezentanții organelor electorale, 
adresînd doar întrebări referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor, 
ce țin de competența organului respectiv; 
vor solicita de la reprezentanții autorităților electorale doar documente/
informații ce țin de competența acestora, în conformitate cu prevederile 
legale;
NU vor face comentarii și NU vor exprima opinii personale referitoare la 
preferințele lor politice, la acțiunile organelor electorale (nu vor face spec-
ulații pe marginea oricăror chestiuni legate de alegeri), NU vor propaga 
zvonuri etc.

Pentru o colaborare bună, observatorii:

-

-

-

Baza legală: Art. 30, 38¹ - 40 din Codul 
electoral și Regulamentul privind întoc-
mirea, administrarea, difuzarea și actu-
alizarea listelor electorale.

În perioada electorală, CEC și BESV 
lucrează cu listele electorale. Observa-
torii vor atrage atenția asupra corecti-
tudinii întocmirii și verifi cării listelor 
electorale. 

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR 
LEGATE DE LISTELE ELECTORALE
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Lista electorală va cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care sînt înre- 
gistrați, în modul stabilit de lege, la domiciliu sau la locul de reședință pe 
teritoriul secției de votare respective;
Alegătorul poate fi  înscris numai într-o singură listă electorală și la o sin-
gură secție de votare.

de bază – se întocmesc de către CEC, în baza Registrului de stat al alegăto-
rilor, și se transmit autorităților administrației publice locale, misiunilor 
diplomatice sau ofi ciilor consulare cu cel puțin 22 de zile înainte de ziua 
alegerilor, în 3 exemplare ofi ciale, iar acestea transmit imediat biroului 
electoral al secției de votare 2 exemplare ale listelor. Listele cuprind toți 
alegătorii care își au domiciliul sau reședința valabilă în raza teritorială a 
secției de votare pentru care se întocmește lista;
suplimentare – se întocmesc de către secretarul biroului electoral al secției 
de votare și cuprind: 

alegătorii care, din anumite motive, au fost omiși din lista de bază; 
alegătorii care, în ziua votării, s-au prezentat cu certifi cat pentru drept 
de vot; 
alegătorii care nu au fost incluși în lista electorală de bază pe motiv 
că nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință și s-au prezentat 

Informații de bază:

Codul electoral prevede TREI TIPURI de liste electorale: 

-

-

-

-

-

Atenție! 
Alegătorul care are și domiciliu, și loc de reședință este înscris, în perio-
ada valabilității reședinței, în lista electorală de la secția de votare în a 
cărei rază teritorială acesta își are reședința.

✔

✔

Atenție! 
Se interzice fotografi erea sau copierea listei electorale sau a informației 
incluse în aceasta.

În legătură cu listele electorale, organele electorale se conduc de principiul trans-
parenței, dar, ATENȚIE!, în limitele permise de Legea nr. 133 privind protecția 
datelor cu caracter personal.
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pentru votarea la locul afl ării – se întocmesc de către biroul electoral al 
secției de votare. Cuprinde alegătorii care, din motive de sănătate sau din 
alte motive temeinice, nu pot veni în localul de votare. În lista electorală de 
bază, în dreptul numelui alegătorului respectiv se face mențiunea „Votat la 
locul afl ării”.

Listele electorale se fac accesibile în localurile secțiilor de votare și se plasează pe 
pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte de ziua alegeril-
or. Modifi cări în listele electorale pot fi  solicitate, de către alegători, CEC-lui sau 
biroului electoral cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. BESV comunică 
imediat către CEC modifi cările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cere-
rea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate.

Cazuri speciale:

✔

Notă! 
Pentru secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele 
electorale se întocmesc în baza declarațiilor privind înregistrarea preal-
abilă şi a datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai 
ofi ciilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective. Cu 25 de 
zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor elector-
ale încetează, acestea fi ind remise către CEC.

Cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, el poate depune o declaraţie 
despre locul de şedere (fără prezentarea dovezii adresei de şedere) la or-
ganul administraţiei publice locale din localitatea în care doreşte să voteze. 
Declaraţia se depune personal, la prezentarea actului de identitate în orig

În cazul în care, în ziua alegerilor, alegătorul se va afl a într-o altă localitate din 
Republica Moldova decît cea în care îşi are domiciliul sau reşedinţa, însă doreşte 
să voteze:

1.

la secțiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul 
domiciliu sau reședință, doar după prezentarea actelor confi rmative;
persoanele deținute pe baza unui mandat de arest și persoanele con-
damnate la închisoare;
alegătorii cu drept de vot care, în ziua votării, se afl ă în spitale, sanato-
rii şi alte instituţii curative staţionare amplasate în altă localitate decît 
locul în care îşi au înregistrat domiciliul sau reşedinţa;

-

-
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Atenţie! 
Atît declaraţia locului de şedere, cît şi certifi catul pentru drept de vot, 
sînt utilizate doar pentru votare. 
După fi nalizarea alegerilor, valabilitatea acestor documente se pierde 
şi, la următorul scrutin, procedura trebuie repetată.
Aceste proceduri nu afectează în niciun fel înregistrarea alegătorului 
la domiciliu sau la reşedinţă.
Pentru secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în 
spitale şi alte instituţii curative staţionare, listele alegătorilor se întoc-
mesc pe baza propriei declaraţii de şedere ori în baza datelor prezen-
tate de conducătorii acestor instituţii.
Aceste proceduri nu se aplică pentru votarea în afara ţării.

✔

✔

✔

✔

✔

Observatorii pot să asiste la confecționarea matriței buletinului de vot, la tipări-
rea buletinelor de vot, la lichidarea matriței, la transmiterea și transportarea 
buletinelor de vot. 

Reprezentantul CEC și președintele consiliului electoral al circumscripției elec-
torale de nivelul al doilea, sau o altă persoană împuternicită prin procură de 
președintele consiliului, se prezintă la tipografi e pentru a-i fi  transmise consili-
ului electoral buletinele de vot tipărite. Buletinele de vot se transmit consiliului 

MONITORIZAREA OPERAȚIILOR
ÎN LEGĂTURĂ CU BULETINELE DE VOT

Notă! 
Despre data, ora și locul unde se vor realiza aceste operații, observatorii 
vor fi  informați în prealabil de către CEC.

inal şi în copie. Alegătorului i se eliberează o recipisă privind confi rmarea 
depunerii declaraţiei.
Începînd cu 20 de zile şi pînă în ziua alegerilor, în baza actului de identi-
tate, el poate depune o cerere la biroul electoral corespunzător domiciliului. 
Acesta îi eliberează un certifi cat pentru drept de vot, ce permite votarea în 
orice secţie de votare de pe teritoriul Republicii Moldova. Alegătorul, în 
acest caz, va fi  înscris în lista suplimentară.

2.
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Notă! 
Buletinele de vot se vor transporta într-un vehicul luat în locațiune de 
organul electoral, însoțit de escorta colaboratorilor organelor teritoriale 
de poliție, pentru a asigura securitatea în timpul deplasării.

Membrii organelor electorale nu sînt obligați să ofere transport/locuri în 
transport observatorilor sau altor persoane abilitate să observe procesul. 

Atenție! 
Birourilor electorale ale secţiilor de votare, constituite în afara țării, CEC 
le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, 
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Toate activitățile din perioada preelectorală și electorală se fac pentru un singur 
scop – ca ziua votării să se desfășoare 
conform programului, fără incidente, 
cu respectarea legislației în vigoare și 
a standardelor internaționale în do-
meniul electoral. 

Deși ziua alegerilor este doar „vîrful 
ghețarului”, societatea per ansamblu 
își face, de cele mai multe ori, impre-
sia despre procesul electoral din țară 
în baza observațiilor din această zi. 

Din aceste considerente, prezența ob-
servatorilor în secțiile de votare, anume în această zi, este foarte importantă.

MONITORIZAREA ZILEI VOTĂRII

de către reprezentantul CEC cel tîrziu cu 2 zile pînă în ziua alegerilor, conform 
unui grafi c pregătit de CEC.

Buletinele de vot tipărite se păstrează la sediul consiliului electoral de circum-
scripție și se remit, în ziua precedentă alegerilor, birourilor electorale ale secțiilor 
de votare, în baza unui act de predare-recepționare.
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Deschiderea secției de votare

vor verifi ca ușa în prezența poliției (dacă e posibil) pentru a se asigura că 
nu a fost deschisă sau forțată; 
vor asigura scoaterea tuturor materialelor de agitație electorală din raza de 
100 de metri din jurul localului secției de votare.

pînă la ora 7:00 dimineața, va demonstra tuturor membrilor biroului elec-
toral și observatorilor prezenți că urnele de vot sînt goale; 
va sigila urna/urnele de vot staționară(e) și cea/cele mobilă(e);
va completa două procese-verbale privind pregătirea secției de votare; 
va introduce un exemplar al procesului-verbal în urna de vot staționară;
va anunța deschiderea secției de votare, invitînd alegătorii să intre în local 
pentru a vota. 

În ziua votării, membrii biroului electoral al secției de votare vor ajunge la secția 
de votare în jurul orei 6:00, pentru a se asigura că secția este pregătită pentru 
votare. 

Tot la această oră pot veni și observatorii. Pe parcursul zilei votării, aceștia 
monitorizează toate procesele legate de desfășurarea zilei alegerilor, semnalează 
eventualele nereguli, fraude și completează un raport. La sosire, observatorii vor 
prezenta, secretarului biroului, legitimația de observator și actul de identitate în 
original, în baza căruia acesta a fost acreditat. 

Responsabili de comunicarea cu observatorii sînt președintele și secretarul         
biroului electoral.

Ajungînd la secția de votare, membrii biroului:

Președintele biroului electoral:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Timpul și locul votării

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 7:00 și 21:00, ora locală a      
statului pe teritoriul căruia este amplasată secția de votare. Secția de votare tre-
buie să fi e amenajată astfel încît să permită observatorilor și altor persoane au-
torizate să supravegheze, în  mod continuu, procesul de votare. Observatorii vor 
avea un loc special de unde să poată efectua monitorizarea.

Răspunderea pentru asigurarea ordinii în ziua alegerilor în localul  de votare și 
pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă 
președintele biroului electoral al secției de votare. Deciziile luate în acest scop 
sînt executorii pentru toți. La necesitate, acesta poate apela la forțele de menți-
nere a ordinii publice.

Se interzice de a închide localul de votare și de a suspenda votarea, cu excepția 
cazurilor care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării. 
În aceste cazuri, președintele biroului electoral al secției de votare poate suspen-
da votarea pentru cel mult 2 ore pentru găsirea unei soluții, înștiințînd despre 
acest fapt alegătorii și persoanele autorizate de a fi  prezente în secția de votare. 
Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi  obligate să părăsească lo-
calul secției de votare în timpul suspendării votării.

Atenție! 
Într-o secție de votare pot fi  prezenți doar observatorii care, potrivit pre-
vederilor hotărîrii de acreditare a acestora, pot să monitorizeze procesul 
electoral în acea secție de votare.

Observatorii, membrii biroului electoral al secției de votare și alte per-
soane autorizate să asiste la operațiile electorale sînt obligați să poarte 
ecusoane la vedere.

Persoanelor care intră în localul secțiilor de votare li se interzice să poarte 
și să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitație electorală.
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Reguli pentru observatori

Observatorii pot să asiste, fără a se implica în proces, la toate activitățile  din ziua 
votării.

Pentru asigurarea unui parcurs ordonat al alegătorilor prin secția de votare, întru 
evitarea aglomerației, pentru asigurarea secretului și securității votării, precum 
și pentru crearea unor bune condiții pentru activitatea membrilor birourilor, ob-
servatorilor li SE INTERZICE:

La cererea observatorilor, președintele notează comentariile și obiecțiile formu-
late de aceștia în privința procedurii votării într-un act care se anexează la proce-
sele-verbale ale biroului electoral al secției de votare.

prezența în incinta localului secției de votare a mai mult de un observa-
tor din partea unei instituții; 
deplasarea nemotivată/dezorganizată prin incinta secției de votare; 

Notă! 
Observatorii se vor putea deplasa doar în cazul observării unei nereguli 
sau pentru a face o concretizare / a adresa întrebări membrilor biroului.

staționarea în imediata apropiere de membrii biroului, în special a celor 
responsabili de eliberarea buletinelor de vot;
compromiterea confi dențialității datelor personale ale alegătorului;
comunicarea cu alegătorii sau acordarea de ajutor alegătorilor la votare.

-

-

-

-

-

Atenție! 
Observatorii pot efectua fi lmări foto și video DOAR cu înștiințarea 
președintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul și securi-
tatea votării.

La depistarea unor nereguli, observatorii naționali pot depune sesizări, 
care se examinează de către președintele organului electoral, cu informar-
ea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată.
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Cum se votează corect?

1. Alegătorul intră în secția de votare 
și prezintă operatorului actul de iden-
titate. 

2. Operatorul introduce datele în cal-
culator, pentru a verifi ca, în Registrul 
de stat al alegătorilor, dacă alegătorul 
este arondat anume la această secție 
de votare și dacă nu încearcă să voteze 
repetat.

3. Membrul biroului electoral al secției 
de votare înmînează alegătorului bulet-
inul de vot, conform listei electorale, 
doar la prezentarea actului de identi-
tate.

4. La primirea buletinului de vot, 
alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui său, iar membrul            
biroului electoral al secției de votare aplică ștampila specială „Alegeri 30.10.2016”.

5. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot 
secret. 

6. Alegătorul aplică ștampila cu inscripția “Votat” în interiorul cercului unui sin-
gur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru acest 
concurent electoral. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.

7. Alegătorul pliază buletinul de vot și îl introduce OBLIGTATORIU în urna de 
vot. 

25

Notă! 
Dacă alegătorul a completat greșit buletinul, la cererea lui, biroul elec-
toral al secției de votare anulează acest buletin și îi eliberează imediat, 
o singură dată, un nou buletin de vot de un anumit tip. Acest caz va fi  
menționat în procesul-verbal cu privire la votare și în lista electorală. 
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Votarea unor categorii speciale de alegători

Închiderea secției de votare

Votarea la locul afl ării - În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau 
din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al 
secției de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, depusă conform preve-
derilor legale, cel puțin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot 
mobilă la locul unde se afl ă alegătorul, ca acesta să voteze. 

Alegătorii care, la ora 21:00, stau în rînd în afara secției de votare, vor fi  invitați 
în interior pentru a vota. 

Membrii biroului electoral al secției de votare care organizează votarea la locul 
afl ării alegătorului trebuie să se întoarcă în localul secției de votare pînă la ora 

Votarea persoanelor cu dizabilități - alegătorul care, din motive de sănătate, nu 
este în stare să completeze de sine stătător buletinul de vot are dreptul să invite 
în cabină o altă persoană, cu excepția membrilor biroului electoral al secției de 
votare, reprezentanților concurenților electorali și a persoanelor autorizate să 
asiste la operațiile electorale. Aceste cazuri vor fi  consemnate aparte în raportul 
biroului electoral al secției de votare.

Atenție! 
Posibilitatea de votare descrisă mai sus nu este aplicabilă în secțiile de vo-
tare deschise peste hotarele țării. Cetăţenii RM care, în ziua alegerilor, se 
vor afl a peste hotarele ţării vor putea vota, în baza pașaportului, la orice 
secţie de votare deschisă în afara ţării, indiferent de statutul afl ării lor pe 
teritoriul statului respectiv.

Notă! 
Observatorii pot însoți urna de vot mobilă. Membrii organelor electorale 
nu sînt obligați să ofere transport/locuri în transport observatorilor sau 
altor persoane abilitate să observe procesul. 
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Notă! 
Biroul electoral poate decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a ter-
menului votării în cazul în care se constată un număr mare de alegători 
care stau în rînd la secția de votare respectivă și nu au reușit să voteze, in-
formînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripție și Comisia 
Electorală Centrală. 

21:00.  În cazul în care ei nu se întorc la ora stabilită, președintele biroului între-
prinde acțiuni urgente pentru afl area locului unde se afl ă membrii cu urna de vot 
mobilă. În lipsa membrilor respectivi, numărarea voturilor nu poate fi  efectuată. 

Informația despre situația creată se aduce la cunoștința persoanelor care asistă la 
numărarea voturilor.

După expirarea timpului rezervat votării (de regulă ora 21:00), președintele bi- 
roului electoral al secției de votare anunță încheierea votării și dispune închiderea 
secției de votare. Ulterior, biroul electoral al secției de votare începe numărarea 
voturilor. 

Numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor votării

După închiderea secției de votare, în local pot rămîne doar persoanele autorizate 
să asiste la operațiile în legătură cu buletinele de vot și la totalizarea rezultatelor 
votării, printre acestea numărîndu-se și observatorii.

Atenție! 

Doar după ce biroul va fi naliza procedurile de numărare, totalizare a 
rezultatelor votării și de împachetare a tuturor documentelor și materi-
alelor electorale, localul secției de votare se va deschide.

Pe parcursul desfășurării procedurilor sus-menționate, se interzice intrar-
ea sau ieșirea persoanelor din incinta localului secției de votare.
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transparența maximă la 
numărarea voturilor va spori 
viteza și exactitatea, asig-
urînd încrederea în rezul-
tatele votării. Prin urmare, 
întregul proces de numărare 
a voturilor trebuie să fi e asi-
stat de către observatori;
înainte de numărare, se vor 
verifi ca dacă sigiliile de pe 
urna/urnele de vot stațion-
ară(e) și cea/cele mobilă(e) sînt intacte;
pentru a evita erorile la numărarea voturilor, se vor verifi ca încă o dată 
rezultatele numărării;
rezultatele numărării se înscriu în formularul special pentru numărarea 
voturilor.

Pasul 1: Se pregătește locul pentru numărarea voturilor. 
Pasul 2: Se numără buletinele de vot neutilizate.
Pasul 3: Se numără buletinele de vot completate greșit.
Pasul 4: Se numără cîți alegători au primit buletine de vot. 
Pasul 5: Se calculează numărul buletinelor de vot din urna de vot mobilă. 
Pasul 6: Se calculează numărul de buletine de vot din urna staționară.

La numărarea voturilor, membrii biroului se vor ghida după următoarele 
PRINCIPII: 

În procesul numărării voturilor, membrii biroului electoral vor urma PAȘII de-
scriși mai jos și vor întocmi procesele-verbale privind rezultatele numărării vo-
turilor, în conformitate cu art. 56-58 din Codul electoral: 

✔

✔

✔

✔

Notă! 
Numărarea și totalizarea votării pot fi  efectuate doar de către membrii 
biroului electoral respectiv.

Membrii biroului electoral vor asigura ca observatorii (și alte  persoane 
autorizate să asiste la operațiile electorale) să poată vedea clar procesul 
de numărare a voturilor.
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Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întocmește în mai multe 
exemplare DOAR de către membrii biroului electoral al secției de votare. Proce-
sele-verbale trebuie să fi e semnate de către membrii biroului electoral și ștampilate. 
și doar acestea au valoare juridică.

Notă! 
În procesul de numărare, membrul biroului electoral ridică sus buletinul 
de vot, îl arată tuturor. Buletinul este examinat atent și, dacă e valabil, 
membrul anunță pentru care concurent s-a dat votul. 

Dacă buletinul de vot este considerat nevalabil, acesta se pune în tean-
cul buletinelor de vot nevalabile. Președintele biroului electoral al secției 
de votare oferă tuturor membrilor biroului și persoanelor autorizate să 
asiste la operațiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot 
care urmează a fi  declarat nevalabil. 

Dacă membrii biroului electoral au îndoieli în privința valabilității bulet-
inului de vot, problema se soluționează prin vot, iar rezultatul votării se 
consemnează în procesul-verbal  al ședinței biroului.

Toate cifrele obținute la pașii 2-8 se anunță cu voce tare.

Atenție! 
După ce procesele-verbale au fost semnate și ștampilate, observatorilor și 
reprezentanților concurenților electorali li se înmînează, la cerere, cîte un 
exemplar în original. Un exemplar al procesului-verbal se afi șează imedi-
at la intrarea în secția de votare.

Pasul 7: Se numără buletinele de vot valabile.
Pasul 8: Se numără buletinele nevalabile. 



30

Observatorii au posibilitatea de a monitoriza toate acțiunile privind împache- 
tarea, sigilarea și transmiterea documentelor și materialelor electorale.

După fi nalizarea numărării buletinelor de vot, toate materialele și documentația 
electorală vor fi  împachetate și sigilate. Președintele biroului electoral al secției 
de votare predă consiliului electoral al circumscripției electorale de nivelul întîi, 
cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunțarea închiderii 
secțiilor de votare, materialele și documentația electorală. Transportarea cutiei 
(pachetului) sigilate va fi  însoțită de paza poliției, de președinte și de cel puțin doi 
membri ai biroului electoral al secției de votare. 

Consiliul electoral al circumscripției electorale va prezenta materialele și docu-
mentația electorală Judecătoriei și Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 
de ore după închiderea secțiilor de votare. 

Odată cu transmiterea procesului-verbal de totalizare a rezultatelor alegerilor pe 
circumscripție către CEC, consiliul electoral de circumscripție afi șează, la intra-
rea în sediul său, o informație detaliată privind rezultatele alegerilor pe circum-
scripție.

Activitățile privind împachetarea, sigilarea și transmiterea documentelor și 
materialelor electorale este efectuată în conformitate cu Instrucțiunea privind 
modul de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor electorale de la 
alegerile locale aprobată de către CEC. 

Împachetarea și transmiterea materialelor electorale



31

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr.119,Chișinău, MD-2012

Membrii CEC

Anexa nr.1

Aparatul CEC

Anticamera

RUSSU Alina
CIUBOTARU Rodica
AGRIGOROAE Veaceslav
CIOCAN Iurie
GAFTON Vasile
GURDUZA Sergiu
LEBEDINSCHI Maxim
ȘARBAN Vladimir
VOLENTIR Andrei

Șeful aparatului CEC  

Lupașco Ludmila

Berlinschii Alexandru

Sîrbu Rodica

Angheli Cristina

Jumiga Olesea

Balmoș Alexandru

Voiticovschi Liliana

Chief of the division

Tel. 

(022) 251-479

(022) 251-458

(022) 251-468

(022) 251-462

(022) 201-896

(022) 201-895

(022)578-993

Tel.: (022) 251-451
Fax: (022)  234-047

E-mail: info@cec.md

Tel.

Direcția management alegeri

Direcția comunicare, relații publice și mass-media

Direcția analiză și documentare

Direcția juridică

Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale

Direcția fi nanciar-economică

E-mail: 

ludmila.lupasco@cec.md

alexandru.berlinschii@cec.md

rodica.sirbu@cec.md

cristina.angheli@cec.md

olesea.jumiga@cec.md

alexandru.balmoș@cec.md

liliana.voiticovsci@cec.md

E-mail

(022)251-451
(022)251-455
(022)251-453
(022)251-473
(022)251-470
(022)251-475
(022)251-474
(022)251-471
(022)251-472
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Nr. Denumirea 
consiliului 
electoral

Președin-
tele

Persoană de 
contact

Sediul  consiliului Tel./Fax
E-mail

1. Chişinău Mîțu Sergiu Mîțu Sergiu bd. Ștefan cel Mare nr. 83, 
Primăria mun. Chișinău, et.1

022-546304                       
022-213083                            
022-223493                             
chisinau@cec.md

2. Bălţi Fediuc 
Valentin

Fediuc        
Valentin 

Țurcan Silvia          
Secretar

str. Independenței nr. 1, 
Primăria mun. Bălți,  bir. 108

023-160094                             
023-154615                            
balti@cec.md

4. Anenii Noi Ciur        
Dumitru

Ciur Dumitru Piața 31 August 1989, nr.4, 
bir.205 026-523143                            

anenii_noi@cec.md

5. Basarabeasca Moiseev 
Ivan

Moiseev Ivan str. Carl Marx, nr.55, bir. 201 0297-21250                                 
basarabeasca@cec.md

6. Briceni Statnîi 
Victor

Statnîi Victor str. Independenței nr.48, et.4, 
bir.1

0247-26089                              
0247-23502                                     
briceni@cec.md

7. Cahul Prepeliță 
Cornelia

Prepeliță 
Cornelia 

Daud Elena 
Secretar

str. Independenței nr. 2, 
Consiliul raional Cahul 

0299-22048                             
0299-22057                                
cahul@cec.md                                           
secretar@cahul.md

8. Cantemir Danalachi 
Angela

Soina Violetta 
Secretar

str. Trandafi rilor nr. 2,      
Consiliul raional, bir. 216, 
217 

0273-22864                                      
cantemir@cec.md                                  
cececantemir@gmail.com

9. Călăraşi Iosob 
Gheorghe

Iosob        
Gheorghe 

Raropu Ion 
Vicepreședinte

Enachi Tudor 
Secretar

str. Biruinței nr. 1/1, et. 2, 
bir. 18

0244-21903                                    
0244-22271                                        
calarasi@cec.md

10. Căuşeni Ciobanu 
Irina

Ciobanu Irina

Noroşeanu 
Tatiana        
Secretar

bd. Mihai Eminescu nr.31, 
bir. 202, 206

0243-22850                                 
0243-22057                                    
0243-23784 
0243-22650                                        
cece10causeni@gmail.com  
causeni@cec.md

11. Cimişlia Tomescu 
Andrei

Tomescu 
Andrei

Coroian Dorin  
Vicepreședinte

Arama Elena 
Secretar 

bd. Ștefan cel Mare, nr. 12, 
Consiliul raional, et. 3

0241-23330                                  
0241-22143                                       
cimislia@cec.md

CONSILIILE ELECTORALE ALE CIRCUMSCRIPȚIILOR ELECTORALE 

Anexa nr.2
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12. Criuleni Bobeico 
Tudor

Bobeico Tudor str. 31 august 1989, nr. 108, 
Consiliul raional Criuleni

0248-22233                                      
criuleni@cec.md

13. Donduşeni Vozian 
Constantin

Vozian     
Constantin

str. Independenței nr. 47,  
bir. 6

0251-22057                                      
donduseni@cec.md

14. Drochia Spînu Olga Spînu Olga

Ungureanu 
Ludmila 
Secretar

str. Independenței nr. 15, 
Consiliul raional Drochia, 
sala de ședințe 

0252-24038                                   
0252-23533                                       
drochia@cec.md                                
ludmila.ungureanu17@gmail.
com

15. Dubăsari Vancea 
Vladimir

Vancea    
Vladimir

com. Coșnița, str. I. Creangă 
nr.1, Incubatotorul de afaceri, 
et. 2, sala de ședințe

0248-25580                                
dubasari@cec.md

16. Edineţ Belitei Stela Caminschi 
Valentina 
Secretar

str. Independenței nr. 33, 
Consiliul raional, et. 2, 
bir.207

0246-22459                                 
0246-25020                                      
edinet@cec.md

17. Făleşti Budu Raisa Budu Raisa str. Ștefan cel Mare nr. 50, 
bir. 102

falesti@cec.md

18. Floreşti Catruc 
Nicolae

Catruc        
Nicolae

bd. Victoriei nr. 2, bir. 51 0250-22057                                      
fl oresti@cec.md

19. Glodeni Dobrovol-
schi Mihail

Dobrovolschi 
Mihail

str. Suveranității nr.2,       
Consiliul raional, et.2,        
sala mică

0249-22004                                    
glodeni@cec.md

20. Hînceşti Ursu Dionis Ursu Dionis 

Moraru 
Toma Elena          
Secretar 

str. Mihalcea Hîncu nr. 126, 
et. 2, bir. 200

069111581                                        
hincesti@cec.md

21. Ialoveni Ungureanu 
Eudochim

Ungureanu 
Eudochim

str. Alexandru cel Bun nr. 33, 
Consiliul raional Ialoveni, 
et. 2

0268-26602                                         
ialoveni@cec.md

22. Leova Timofti 
Mihail

Buruiană 
Svetlana 
Secretar

str. Independenței nr. 5, 
Consiliul raional Leova, et. 
2, bir. 23 

0263-24524                                         
leova@cec.md

23. Nisporeni Mura 
Leonid

Mura Leonid str. Ion Vodă nr. 2,            
Consiliul raional, et.1

nisporeni@cec.md

24. Ocniţa Galușca 
Alexei

Galuşca 
Alexei

Slivca-Cobîlaş       
Angela                                 
Secretar

Zalevscaia 
Galina,   
Membru

str. Independenței nr. 51, 
Consiliul raional, et. 3,       
bir. 301

0271-22057                               
0271-22543                                      
ocnita@cec.md
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25. Orhei Malai 
Alexandru

Malai          
Alexandru

bd. Mihai Eminescu nr.2, 
Consiliul raional, et.3,        
sala de ședințe

0235-21302
0235-20743                                       
orhei@cec.md

26. Rezina Socol 
Ruslan

Socol Ruslan str. 27 august nr. 1,           
Consiliul raional, et. 2, bir. 39

0254-24816                                      
cecer.rezina@gmail.com         
rezina@cec.md

27. Rîşcani Miron 
Andrei

Zaincicovschi 
Anatolie      
Vicepreședinte

Lungu       
Svetlana    
Secretar

str. Independenței nr. 38, 
Consiliul raional Rîșcani, et.2

0256-22400                                       
ceceriscani27@gmail.com 
riscani@cec.md

28. Sîngerei Donos 
Tudor

Donos Tudor 

Slobodzean 
Veaceslav   
Vicepreședinte

Golimbovschi     
Serghei       
Secretar

str. Independenței nr. 111, 
Consiliul raional, et.2,       
sala de conferințe

0262-81456                                   
0262-81457(fax)                             
singerei@cec.md

29. Soroca Zabrian 
Stela

Zabrian Stela str. Ștefan cel Mare nr. 5, 
Consiliul raional, bir.107

0230-30445                               
0230-22098                                     
02303-0495(fax)                                 
soroca@cec.md

30. Străşeni Baltaga 
Stela

Baltaga Stela str. Mihai Eminescu nr.37, 
Școala de arte, et. 2,bir.210

0237-27910                                      
straseni@cec.md

31. Şoldăneşti Vidrașco 
Liubovi

Vidrașco 
Liubovi 

Ioncu Cristina, 
Vicepreședinte

Leșan Nadejda  
Secretar

str. 31 august 1989 nr.1, 
Consiliul raional Șoldănești, 
et. 2, bir. 208

0272-22057                                    
0272-25460                                    
0272-24238                                
soldanesti@cec.md                                 
cons.elect.sd@mail.ru

32. Ştefan Vodă Nicolenco 
Iurie

Nicolenco 
Iurie

str. Libertății nr.1,            
Consiliul raional, et.4, bir.401

0242-22660                                       
stefan_voda@cec.md

33. Taraclia Neiculova 
Natalia

Neiculova 
Natalia

str. Ștefan cel Mare nr. 59, 
Consiliul raional, et.2, bir.2

0294-23461                                         
taraclia@cec.md

34. Teleneşti Lazăr 
Sergiu

Lazăr Sergiu str. 31 august nr.9,             
Consiliul raional Telenești, 
et.1, bir.3

0258-23119                                          
telenesti@cec.md

35. Ungheni Rotari 
Alexandru

Rotari         
Alexandru

str. Națională nr.9,           
Consiliul raional, et.1,               
sala de conferințe

0236-23801                                     
ungheni@cec.md

36. UTA     
Găgăuzia

Comur Ivan Comur Ivan mun. Comrat,                       
str. Lenin nr. 194, et.1,       
Sala mică

0298-25892
0298-23973                                   
gagauzia@cec.md
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Misiunile diplomatice și reprezentanțele organizațiilor internaționale acredi-
tate în RM (cu sediul la Chișinău)

Denumirea țării sau instituției Adresa/E-mail Tel. / Fax

Republica Austria str. Mateevici, 23 A
chisinau@ada.gv.at

Tel.022 739370
Fax.022 796940

Republica Azerbaidjan str. Kogălniceanu, 64
chisinau@mission.mfa.gov.az

Tel.022 232277 
Fax.022 227558

Republica Belarus str. Mateevici, 83/1
moldova@mfa.gov.by

Tel.022 602970
Fax.022 238300

Republica Bulgaria str. București, 92
ambasada-bulgaria@mtc.md

Tel.022 237983
Fax.022 237978

Republica Cehă str. Moara Roșie, 23
chisinau@embassy.mzv.cv

Tel.0222099
Fax.022296437

Republica Populară Chineză str. M. Dosoftei, 124
chnembassy@126.com

Tel.022210712
Fax.022295960

Republica Franceză str. Vlaicu Pârcălab, 6 Tel.022 200400
Fax.022 200401

Georgia str. 31 august 1989, 57
moldova.emb@mfa.gov.ge

Tel.022 277000
Fax.022 277077

Republica Federală Germania str. Alexei Mateevici, 82
info@chisinau.diplo.de

Tel.022 200600
Fax.022 232337

Republica Italiană str. Vlaicu Pârcălab, 63
ambasciata.chisinau@esteri.it

Tel.022266720
Fax.022 243088

Israel str. Albisoara , 4
kishinev@il4u.org.il  

Tel.022 888022
Fax.022 260017

Japonia bvd. Stefan cel Mare, 73/1
japan.chisinau@ci.mofa.go.jp

Tel.022 233380
Fax.022 233390

Republica Kazahstan str. Toma Ciorba, 14/1
genconsulmoldova@gmail.com

Tel.022 546517

Tel.022 2099
Fax.022296437

Anexa nr.3
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Republica Letonia str. Drumul Viilor, 25A
embassy.moldova@mfa.gov.lv Tel.022 028403

Republica Lituania str. I. Vasilenco, 24/1
emb.md@urm.lt

Tel.022 543194
Fax.022 234287

Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

str. Nicolae Iorga, 18/1
enquiries.chisinau@fco.gov.uk

Tel.022 225902
Fax.022 251859

Republica Polonia
str. Grenoble, 126 A
kiszyniow.amb.sekretariat@msz.
gov.pl

Tel.022 285960
Fax.022 289000

Statul Qatar Vasile Lupu Str. 9
chisinau@mofa.gov.qa

Tel.022 997972
Fax.022 997975

România str. București, 66/1
chisinau@mae.ro

Tel.022 211813
Fax.022 228129

Federația Rusă bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 153
ambasadarusiei@yandex.ru

Tel.022 234941
Fax.022 235107

Republica Slovacă str. Șciusev, 101
emb.kisinov@mzv.sk

Tel.022200252
Fax.022 200254

Regatul Suediei str. Toma Ciorbă, 12
ambassaden.chisinau@sida.se

Tel.022 267320
Fax.022 267330

Ordinul Militar Suveran de Malta str. Mitropolit Dosoftei, et. 3
smom_emb_mda@mail.ru Tel.022 229675

Statele Unite ale Americii str. A. Mateevici, 103 Tel.022 408300
Fax.022 233044 

Republica Turcia str. Alexei Mateevici, 55
embassy.kishinev@mfa.gov.tr

Tel.022 509100
Fax.022 225528

Ucraina str. Vasile Lupu, 17
emb_md@mfa.gov.ua

Tel.022 582151
Fax.022 582108

Republica Ungară bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 131
mission.kiv@mfa.gov.hu

Tel.022232934
Fax.022224513
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Delegația Uniunii Europene în RM
str. Kogălniceanu, 12
delegation-moldova@eeas.
europa.eu

Tel.022 505210
Fax.022 272622

PNUD RM str. 31 August 1989, 131
registry.md@undp.org

Tel.022 220045
Fax.022 220041

Ofi ciul Consiliului Europei în RM str. Vlaicu Pîrcălab, 63
fi eldchisinau@coe.int

Tel.022202304
Fax.022 202305

Misiunea OSCE în RM str. Alexei Mateevici, 75
Moldova@osce.org

Tel.022 223495
Fax.022 223496

Organizația Internațională
pentru Migrație

str. Ciufl ea, 36/1
iomchisinau@iom.int

Tel.022 232940
Fax.022 232862
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Pentru notițe
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Pentru notițe
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Pentru notițe!


