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Rezumat asupra motivaţiilor principale dinainte de începerea seminarelor 

de instruire  

Pentru 11 noiembrie 2012 au fost stabilite alegeri locale noi ale primarilor în 

următoarele localităţi: 

 s. Hristici, r-nul Soroca;  

 com. Danu, r-nul Glodeni; 

 com. Albina, r-nul Cimişlia; 

 s. Cîrpesti, r-nul Cantemir; 

 com. Morenii Noi, r-nul Ungheni. 

Ca întotdeauna, înainte de desfăşurarea acestora, CEC organizează instruirea 

membrilor organelor electorale inferioare. Seminarele de instruire s-au 

desfăşurat în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie curent şi s-au adresat 

membrilor organelor electorale inferioare. 

CEC a continuat procesul de certificare a membrilor birourilor electorale şi 

implementarea graduală a „Registrului electronic al alegătorilor”, procese 

iniţiate în cadrul alegerilor locale noi din mai 2012 (vezi Anexa nr. 1, Graficul 

desfăşurării seminarului). Participanţilor le-au fost acordate certificate de 

membru al biroului electoral. Deţinerea certificatului de calificare în calitate de 

membru al biroului va fi o precondiţie pentru participarea la instruirea şi 

certificarea membrilor consiliilor electorale.  

Scopurile seminarelor: 

Principalul scop al seminarelor a constat în acumularea/consolidarea 

cunoştinţelor participanţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor.  

Totodată, prin aceste seminare s-a urmărit atingerea următoarelor scopuri:  

 pregătirea funcţionarilor şi membrilor organelor electorale inferioare 

pentru buna implementare a Registrului electronic al alegătorilor (scop 

care trebuie realizat la nivel naţional către anul 2015); 

 testarea şi certificarea membrilor consiliului electoral şi ai birourilor 

electorale (scop care trebuie realizat la nivel naţional, în cadrul Centrului 

de instruire continuă, către anul 2013); 

 desfăşurarea unui curs model (show case) cu aplicarea metodelor 

moderne de predare pentru maturi; 
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 consolidarea/crearea spiritului de echipă, îmbunătăţirea comunicării 

între funcţionarii electorali din organele electorale de diferite niveluri.   

 

Facilitatori 

Toate seminarele au fost desfăşurate după acelaşi scenariu, de către o echipă 

de traineri formată din funcţionari ai aparatului CEC: Angela Furtună, 

consultant principal, Direcţia management alegeri (în continuare – DMA);  

Serghei Iaţco, şef adjunct DMA, Olga Cojocaru, consultant superior DMA  

Corneliu Pasat, şef adjunct, Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media 

(în continuare DCRPMM) şi Natalia Pătrunjel, consultant superior DCRPMM. 

Instruirea operatorilor birourilor electorale a fost realizată de către Direcţia 

tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale (în continuare – 

DTIGLE): Ion Pirojuc, consultant principal, Andrei Constantin, consultant, şi 

Alexandru Roşca, consultant. 

Agenda 

Agenda, conţinutul sesiunilor, materialele pentru instruire au fost pregătite în 

baza trainingului desfăşurat în luna mai 2012 în com. Trifăneşti, r-nul Floreşti. 

Instruirea a fost axată pe atribuţiile şi responsabilităţile birourilor electorale şi 

ale consiliilor electorale de nivelul I. În cadrul alegerilor din 11 noiembrie 3 din 

cele 5 consilii electorale de nivelul I au îndeplinit şi funcţiile biroului electoral. 

În acele localităţi unde a fost constituit un singur consiliu electoral de nivelul I 

cu o singură secţie de votare trainerii au accentuat care sunt diferenţele dintre 

atribuţiile biroului şi ale consiliului (vezi Anexa nr. 2, Agenda seminarelor). 

Totodată, a fost scurtată durata instruirii, prin excluderea unor exerciţii 

practice, în vederea simplificării seminarului şi obţinerii posibilităţii de a 

efectua evaluarea şi înmînarea certificatelor în aceeaşi zi în care a avut loc 

trainingul. 

Seminarele au fost constituite din sesiuni generale urmate de sesiuni practice. 

În cadrul sesiunilor generale s-au oferit informaţii elocvente la temă, după care 

s-a desfăşurat o serie de exerciţii practice (simularea numărării voturilor şi 

totalizării rezultatelor, vizionarea şi discutarea filmului instructiv) care au 

urmărit consolidarea cunoştinţelor acumulate. Totodată, a fost prezentată o 

analiză a calităţii listelor electorale, cu erorile identificate de CEC, şi repartizată 

participanţilor pentru a le corecta. 

Facilitatorii din cadrul DTIGLE au susţinut sesiunea „Informaţie generală 

despre implementarea Registrului electronic al alegătorilor” la care au participat 
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şi membrii biroului, iar după aceasta, în paralel, au desfăşurat o instruire mai 

detaliată/practică doar cu operatorii. Operatorii au fost instruiţi în special 

privind transmiterea datelor în format electronic în ziua alegerilor. Astfel, spre 

deosebire de alegerile locale generale, la aceste alegeri consiliul electoral nu a 

avut operatori, informaţiile privind desfăşurarea alegerilor fiind transmise în 

format electronic direct de la birouri spre CEC. 

Participanţi 

La instruire au fost invitaţi să participe toţi membrii birourilor electorale ale 

secţiilor de votare constituite pentru alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012 

şi membrii a 2 Consilii electorale de circumscripţie din com. Albina, r-nul 

Cimişlia, şi com. Danu, r-nul Glodeni, în total - 96 persoane, însă au participat 

77 persoane. De asemenea, au fost invitaţi operatorii responsabili de 

implementarea Registrului electronic al alegătorilor (16 persoane) şi 

responsabilii de întocmirea listelor electorale (4 persoane).  

Deşi iniţial s-a convenit la o anumită listă de participanţi, aceasta a suportat 

modificări pe parcurs din cauza absenţei unor membri ai organelor electorale şi 

a unor operatori.  

Conform aspectului gender, 63,83 % din participanţi au fost femei şi 31,17 % 

bărbaţi. 

Pe categorii de vîrstă participanţii s-au împărţit în felul următor: cel mai tînăr 

avea 23 de ani, iar cel mai în vîrstă – 70 de ani. 32,5 % din participanţi, la 

momentul instruirii, aveau vîrsta cuprinsă între 50-59 de ani.  

Se propune întreprinderea de măsuri pentru încurajarea instruirii şi încadrării 

în organele electorale a persoanelor de sex masculin şi celor tinere. 
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Realizări 

 Cunoştinţe sporite ale participanţilor în ceea ce priveşte organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor. Participanţii au putut să afle lucruri noi sau să-

şi aprofundeze cunoştinţele în ceea ce priveşte responsabilităţile 

organelor electorale în perioada electorală. Chiar dacă seminarele s-au 

axat mai mult pe pregătirea pentru alegerile locale noi, participanţilor le-

au fost oferite informaţii despre organizarea alegerilor parlamentare. 

Sesiunea de simulare a unor situaţii electorale şi cea de vizionare a 

filmului instructiv au fost cele mai apreciate. Instruirea a obţinut un 

feed-back pozitiv, majoritatea participanţilor manifestînd interes şi 

apreciind conţinutul seminarului. 

 Continuarea procesului de instruire şi certificare a funcţionarilor electorali 

– 77  persoane au obţinut calificativul de membru al biroului electoral. 

Totodată, acest curs a permis testarea în teritoriu a metodologiei de 

desfăşurare a seminarelor, utilizate anterior doar pentru instruirea 

consiliilor electorale de nivelul II.  

 Spirit de echipă şi comunicare internă îmbunătăţită. Membrii şi 

funcţionarii aparatului organelor electorale inferioare, funcţionarii 

aparatului CEC au avut ocazia să discute şi să se cunoască într-o 

atmosferă mai puţin formală, care, după cum au recunoscut chiar 

participanţii, le va ajuta pe viitor să conlucreze mai eficient. La fel, 
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participanţii de diferite niveluri ierarhice au avut ocazia de a asculta şi 

înţelege preocupările celorlalţi vizavi de domeniile lor de activitate.          

 Consolidarea capacităţilor interne/locale de a organiza seminare. 

Seminarele au fost organizate şi desfăşurate doar de către reprezentanţii 

CEC, cu utilizarea exclusiv a resurselor interne, începînd cu elaborarea 

agendei seminarului şi pînă la evaluarea acestuia. 8 reprezentanţi CEC 

au avut posibilitatea să-şi dezvolte capacităţile de traineri. Totodată, 

persoanele din localităţile rurale au avut posibilitatea să se familiarizeze 

cu modalitatea desfăşurării unei instruiri moderne.    
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Evaluare, concluzii şi recomandări 

Prezenţa/pregătirea/evaluarea participanţilor 

Participanţii la seminar au fost evaluaţi în baza  unei testări scrise. Formatorii 

au verificat lucrările şi au acordat punctajul în baza unui barem prestabilit.   

După cum s-a menţionat, la ambele seminare nu a putut fi atinsă o participare 

de 100% a persoanelor invitate, deşi au existat premise pentru aceasta: au fost 

invitate persoane care la acel moment activau deja în organele electorale, s-a 

anunţat că participanţii vor avea posibilitatea să obţină certificate de calificare, 

de asemenea nu s-a solicitat deplasarea participanţilor la distanţe mari, 

instruirea fiind organizată în localitatea unde persoanele îşi au domiciliul. La 

instruirea birourilor s-au prezentat 77 persoane din cele 96 invitate. Cauzele 

invocate au fost: probleme de sănătate, chestiuni familiale, imposibilitatea de a 

se elibera de la serviciul de bază. 

Numărul suficient de participanţi la seminare este important nu doar pentru 

faptul că se doreşte a instrui un număr cît mai mare de funcţionari, dar şi 

pentru că este imposibil a organiza o instruire eficientă, cu aplicarea metodelor 

de instruire activă, cu un număr mic de persoane. 

Totuşi, un lucru pozitiv este că persoanele prezente au participat la toate 

sesiunile înscrise în agendă, deşi acest lucru e mai greu de realizat cînd 

instruirea se desfăşoară în localitatea în care persoanele activează/domiciliază. 

Cu toate că absenţele persoanelor au fost motivate, pentru asigurarea unei 

prezenţe mai bune pe viitor (mai ales atunci cînd instruirile vor avea loc la nivel 

naţional) va fi necesar ca instruirea şi certificarea să fie obligatorie. Această 

normă va intra în vigoare din  2013, însă în versiunea în care este formulată în 

prezent în Codul electoral, lasă loc de interpretare, şi anume din cauza 

cuvintelor „Pot fi…” şi lipsei cuvîntului „doar” din art. 37 alin. (2) şi art. 29 alin 

(11).  Totodată, ar fi cazul ca instituţiile ce vor nominaliza membri în organele 

electorale să fie contactate în prealabil, pentru a-i interesa, la rîndul lor, pe 

invitaţi să participe la seminare.  

În vederea evaluării şi certificării funcţionarilor electorali, a fost pregătit un test 

din 12 întrebări (vezi anexa nr.3). Testele pentru consiliu au inclus şi întrebări 

ce ţin de responsabilităţile birourilor şi s-a bazat pe informaţia prezentată în 

cadrul instruirii. Fiecare întrebare a fost notată în conformitate cu grila de 

evaluare. Pentru a trece testarea, participanţii trebuiau să acumuleze cel puţin 

5,0 puncte (vezi Anexa nr. 3). 
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În urma verificării formularelor de evaluare a performanţelor, toţi participanţii 

au trecut testarea şi au primit certificate de calificare (vezi Anexa nr. 4). 

Bazîndu-ne inclusiv pe practica alegerilor anterioare, putem afirma că 

profesionalismul, pregătirea şi responsabilitatea funcţionarilor electorali sînt 

mai scăzute la treptele inferioare. Chiar dacă membrii birourilor electorale au 

acumulat în medie 7,5 puncte din 10, aceştia sînt mai slab pregătiţi, din punct 

de vedere profesional, faţă de membrii consiliilor electorale de nivelul II. 

Conform rezultatelor testării, a fost acumulat următorul punctaj: 
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Cauzele pregătirii insuficiente pot fi diverse: 

 Lipsa pregătirii profesionale/instruirii calificate în teritoriu. 

 Responsabilitate mai redusă în teritoriu, care rezultă şi din faptul că 

subiecţii electorali (organele electorale superioare, concurenţii electorali, 

observatorii, mass-media etc.) exercită un control scăzut asupra 

membrilor birourilor electorale. De aici şi utilizarea incompletă a 

întregului cadru legal/informaţional disponibil, aplicarea incorectă şi 

parţială a legislaţiei în vigoare. 

 Număr redus al persoanelor calificate în teritoriu care ar putea fi 

înaintate în organele electorale. Foarte puţine persoane au studii 

superioare şi încă mai puţine au studii/cunoştinţe/practică în domeniile 

conexe, ce ar putea fi utile şi pentru activitatea în organele electorale 

(juridice, economice, administraţie publică, IT etc.). 48 din 77 persoane 

au studii superioare şi doar 3 din acestea au studii juridice. 
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 Motivare insuficientă de a activa în organele electorale, inclusiv 

financiară. 

 Lipsa interesului din partea persoanelor nedegrevate faţă de activitatea 

lor în organele electorale, în exercitarea obligaţiilor acestea bazîndu-se 

mai mult pe activitatea persoanelor degrevate (care, de obicei, deţin 

funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar). 

Evaluarea seminarului şi a prestaţiei formatorilor 

Majoritatea participanţilor au apreciat pozitiv desfăşurarea seminarelor, 

considerîndu-le necesare, utile şi interesante.  

Logistica 

După cum s-a menţionat anterior, în cadrul instruirii pentru consilii au fost 

întîmpinate anumite dificultăţi logistice. Instruirile s-au desfăşurat în mare 

parte la sediul instituţiilor de învăţămînt din localităţi, beneficiind şi de faptul 

că în acea perioadă copiii se aflau în vacanţă. Spaţiile oferite pentru training-

uri au fost acceptabile, toată tehnica fiind pusă la dispoziţie de către CEC. În s. 

Morenii Noi, r-nul Ungheni, a lipsit energia electrică pentru o perioadă scurtă 

de timp. Cu toate acestea, sesiunile s-au realizat în conformitate cu orarul 

programat în agendă.  

Deşi nu a fost posibil să se organizeze pauze, acestea ar fi necesare atît pentru 

participanţi, cît şi pentru traineri, avînd în vedere că ultimii se află în drum de 

la ora 7:00 pînă la 18:00 şi nu au posibilitatea să ia masa.  

Conţinutul instruirii 

Conţinutul instruirii, a fost apreciat pozitiv, fiind solicitate mai multe activităţi 

practice. Sesiunea privind numărarea şi totalizarea rezultatelor votării a 

suscitat un viu interes din partea participanţilor. A fost bine apreciat şi filmul 

instructiv destinat birourilor electorale. Cu toate că birourile au vizionat filmul 

instructiv şi suplimentar au urmărit prezentarea din manual a etapelor de 

numărare a voturilor şi a modului de completare a formularului special şi a 

procesului-verbal, la exerciţiul practic ei au întîmpinat dificultăţi. Se propune a 

a se atrage o mai mare atenţie acestor proceduri, de asemenea a suplimenta 

instruirea cu alte activităţi practice, inclusiv cu un exerciţiu de simulare a 

examinării contestaţiilor, împachetării documentelor şi materialelor electorale 

şi simulare a zilei alegerilor.  
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Formatorii 

Majoritatea participanţilor au calificat prestaţia formatorilor drept ”foarte bună”. 

Buna prezentare a trainerilor se datorează inclusiv faptului că sînt funcţionari 

ai aparatului CEC cu experienţă în domeniul alegerilor. Rezultatele ar fi şi mai 

bune, dacă aceste persoane ar participa mai des la training-uri, nu ar executa 

în paralel, în perioada pregătirii pentru seminare, alte atribuţii şi ar beneficia 

preventiv de un seminar de pregătire (de tip ToT). Organizarea unui ToT va fi 

obligatorie în cazul viitorilor formatori, care vor fi selectaţi din afara Comisiei. 

Formularele de evaluare şi de certificare 

Formularul de evaluare a seminarului este bine structurat (el fiind utilizat şi la 

seminarele anterioare). Testul a conţinut 12 întrebări, pentru fiecare răspuns 

corect fiind acordat 0,5 sau 1 punct în funcţie de dificultatea întrebării. 

Punctajul maxim a constituit 10 puncte. Se propune a revedea fişa de testare a 

participanţilor şi a stabili o procedură prescrisă de desfăşurare a evaluării şi 

eliberării certificatelor de calificare: 

 Majoritatea întrebărilor nu presupuneau variante de răspuns. Unele 

răspunsuri erau în principiu corecte, dar erau formulate de participanţi 

cu utilizarea unor termeni incorecţi sau incompleţi, ceea ce crea 

dificultăţi la acordarea punctajului. S-ar putea întocmi testul cu variante 

de răspuns, dintre care doar una să fie corectă, însă acest lucru ar 

simplifica testul şi s-ar putea ca răspunsul corect să fie un rezultat al 

hazardului. În afară de aceasta, deşi răspunsurile completate manual de 

participanţi au fost lizibile, un scris neciteţ ar face grea descifrarea 

răspunsului. 

 Examinarea testelor, stabilirea punctajului şi eliberarea certificatelor a 

fost efectuată în aceeaşi zi cînd a fost desfăşurată instruirea. Acest 

proces a decurs cu dificultăţi din cauza timpului limitat (mai ales cînd la 

instruire au participat un număr mare de participanţi). Practic 

participanţii trebuiau să aştepte pînă cînd trainerii le vor verifica 

lucrările, uneori în aceleaşi birouri. În prealabil au fost solicitate datele 

din buletin ale persoanelor ce urmau a fi certificate, pentru completarea 

certificatelor, însă datele oferite au fost incorecte, astfel unele certificate 

au fost corectate şi eliberate după instruire. O altă problemă a fost 

completarea certificatelor cu IDNP în timpul seminarului, deoarece datele 

personale nu au fost prezentate pînă la începerea lucrărilor. Întrucît unii 

participanţi au lipsit de la instruire, iar certificatele au fost completate 

din timp pentru toate persoanele invitate, seriile certificatelor au rămas 

neatribuite şi ele ar trebui utilizate conform evidenţei registrului. Se 
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propune de efectuat verificarea şi eliberarea certificatelor după ce 

persoanele sînt instruite. 

 La completarea testului, participanţii au avut posibilitatea să consulte 

manualele, Codul electoral şi alte documente, dar chiar şi cu acest 

suport la îndemînă ei nu au reuşit să răspundă corect la toate 

întrebările. Desigur, pentru obţinerea unor rezultate mai bune o soluţie 

ar fi ca participanţii, după şedinţa de instruire, să aibă posibilitatea să se 

pregătească individual şi abia mai tîrziu, într-o altă zi, să scrie testul. 

Însă aceasta ar complica organizarea instruirii din punct de vedere 

logistic. În afară de asta, tot ca argument contra, în ziua instruirii 

informaţia e proaspătă şi nu există certitudinea că persoanele se vor 

pregăti suplimentar pentru testare.  

Trainerii nu cer cunoaşterea pe din afară a subiectelor şi acest lucru nici 

nu este necesar, deoarece persoanele instruite nu activează permanent. 

Însă e important ca acestea să ştie despre existenţa anumitor norme, 

responsabilităţi, proceduri, să se orienteze în actele ce le conţin, să 

găsească aceste norme şi să le aplice, să lucreze cu 

materialele/documentele pregătite şi expediate de către CEC. În cazul în 

care testul va conţine variante de răspuns, se poate interzice consultarea 

manualelor şi cadrului legal.  

 Se propune spre discuţii fixarea unei limite de timp pentru rezolvarea 

testului. 

 Se cere a discuta asupra punctajului minim pe care trebuie să-l 

acumuleze o persoană, pentru a i se acorda certificat (la moment 

punctajul fost stabilit de 50%).  
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Anexa nr. 1  

Graficul desfăşurării seminarelor de instruire a membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, 

alegeri locale noi 11 noiembrie 2012 
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1.  Marţi, 30 

octombrie 
s. Hristici, Soroca distanţa 160 

km,      ͌ 2 ore 

30 min 

7.00 1 Consiliu = 
BESV 

9 2 1 1 A. Furtună 
C. Pasat 

I. Pirojuc 

2.  Miercuri, 31 

octombrie 

com. Danu, 

Glodeni 

distanţa 177 

km,      ͌ 2 ore 

50 min 

7.00 1 consiliu, 4 

BESV 

41 6 1 1 O. Cojocaru 

N. Pătrunjel 
A. Constantin 

3.  Joi, 1 noiembrie 
 

(2 echipe) 

com. Albina, 
Cimişlia 

distanţa 53 
km,       ͌ 1 

oră 

8.30 1 consiliu, 3 
BESV 

28 4
/
6 

1 1 A. Furtună 
N. Pătrunjel 

A. Roşca 

E. Oţel 

s. Cirpesti, 

Cantemir  

distanţa 126 

km,     ͌ 2 ore;  
7.45 1 Consiliu = 

BESV 

9 2 1 1 S. Iaţco 

C. Pasat 
DTIGLE 

4.  Vineri, 2 
noiembrie 

com. Morenii Noi, 
Ungheni 

distanţa 115 
km, ͌ 2 ore 

7.45 1 Consiliu = 
BESV 

9 2 1 1 O. Cojocaru 
C. Pasat 
I. Pirojuc 

 



Raport CEC | Instruirea şi certificarea funcţionarilor electorali | oct-noi 2012 | Chişinău, Republica 
Moldova 

 

 

Pagina 13 

Anexa nr. 2  

Agenda seminarelor de instruire  

a membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
alegeri locale noi 11 noiembrie 2012 

 

 Ora 
Nr. 

sesiunii, 

durata 

Conţinutul sesiunii 

10.00 –
10.10 

10 min. Deschiderea seminarului, salutarea şi prezentarea 
participanţilor  

10.10–
10.40 

1 
30 min. 

Aspecte generale privind atribuţiile biroului electoral 
pînă în ziua alegerilor (primirea cererilor cetăţenilor 

pentru votarea la locul aflării, diseminarea invitaţiilor 
la votare etc.) 

Procesul de verificare a listelor electorale 
(completarea, modificarea, actualizarea datelor din 
liste) 

10.40–
10.50 

2 
10 min. 

Informaţie generală despre implementarea Registrului 
electronic al alegătorilor. Responsabilităţile 

operatorilor 

10.50–

11.40 

3 

50 min. 

Aspecte organizatorice privind activităţile în ziua 
alegerilor – vizionarea filmului instructiv şi discutarea 

procedurilor despre:  

 deschiderea secţiei de votare; 

 atribuţiile preşedintelui BESV; 

 atribuţiile secretarului BESV; 

 atribuţiile membrilor BESV; 

 aplicarea ştampilei de securizare. 

Examinarea şi soluţionarea contestaţiilor: 

 cine poate depune contestaţii 

 termene şi modul de soluţionare 

11.40–

11.50 

 Pauză 

11.50–

12.20 

4 

30 min. 

Numărarea şi totalizarea voturilor de către BESV 
Exerciţii practice de completare a documentelor de 

totalizare 

12.20–
12.35 

5 
15 min. 

Împachetarea, sigilarea şi transmiterea documentelor 
şi materialelor electorale 

12.35–
13.00 

6 
25 min. 

Evaluarea participanţilor şi a programului de instruire 

13.00–

13.15 

 

15 min. 

Întrebări – răspunsuri asupra subiectelor discutate. 

Vizionarea filmului instructiv (recapitulare) 

  Înmînarea certificatelor de calificare.  

Finalizarea  seminarului de instruire 
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Anexa nr. 3  

Formular de evaluare şi grila de evaluare 

Stimat membru al biroului electoral, completarea acestui formular ne va permite 
să îmbunătăţim metodele noastre proprii de instruire şi certificare. Participarea  

dumneavoastră în procesul de testare este importantă pentru noi!  
 
La completare, vă rugăm să marcaţi cu X răspunsul corect sau să oferiţi 
răspunsul dumneavoastră în spaţiul destinat pentru aceasta.  

 

I. Informaţie personală 

Data     

                                                       

Numele şi Prenumele 

 

Raionul /Localitatea                                                                                                                   

  

II. Întrebări  

1. Cu cîte zile înainte de alegeri sînt accesibile listele electorale în 
birouri? Punctaj - 1 

 
20  
 

30 
 

25 
 

2. Cu cîte zile înainte de ziua alegerilor alegătorii pot să solicite 

biroului electoral efectuarea modificărilor în listele electorale? 
Punctaj - 1 

 

1   
 

5  
 
10  

 
3. În ce cazuri alegătorul este exclus din lista electorală? Punctaj - 1 

1. deces 

X 

X 
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2. schimbarea domiciliului/reşedinţei 
3. persoanele sunt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a 

instanţei de judecată 
 

 
4. În ce situaţii încetează calitatea de membru al biroului electoral? 

Punctaj - 1 
 

- la cerere; 

- prin revocare; 

- deces. 
 

5. În ce termen birourile electorale ale secţiilor de votare primesc 
cererile şi întocmesc lista alegătorilor care vor vota la locul aflării? 
Punctaj – 1 

 
Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua 

votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, 
cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi 
certificatul medical. 

 
6. Observatorul are dreptul să efectueze înregistrări video a procesului 

de numărare a voturilor? Punctaj – 0,5 

 
Da, fără  înştiinţarea preşedintelui organului electoral. 

 
Nu, nu are nici un drept. 
 
Da, după înştiinţarea preşedintelui organului electoral. 

 

  
7. Alegeţi cea mai potrivită amenajare a secţiei de votare: B      Punctaj 

– 0,5 

A. 

 

B. 

 

C. 

 
 

 
 

X 
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8. În ce cazuri alegătorul este înscris în lista electorală suplimentară? 
Punctaj - 1 

 
În cazul în care alegătorul nu se regăseşte in lista de bază, dacă potrivit 

domiciliului trebuie sa voteze la secţia de votare respectivă 

 
9. Care din buletinele de mai jos sînt valabile şi care nevalabile?   

Punctaj – 0,5 
Valabile A, D, E  Nevalabile B, C  

 

 

 

10. Care este procedura de numărare a buletinelor de vot?  

Punctaj - 1 

1) Se numără buletinele de vot neutilizate şi se aplică pe ele ştampila cu 

menţiunea „Anulat”;  
2) Se stabileşte numărul de alegători care au primit buletine de vot; 

 3) Se verifică sigiliile de pe urnele de vot mobilă şi staţionară; 
 4) Se desigilează urna mobilă şi se confruntă numărul buletinelor de vot 
cu semnăturile din lista electorală pentru votarea la locul aflării, apoi  se 

adună la celelalte buletine din urna staţionară; 

A.  B.  C.  

D.  E.   
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 5) Se numără buletinele de vot (din urna staţionară) aparte exprimate 
pentru fiecare concurent electoral; 

 6) Se înscriu datele în formularul special, apoi în procesul-verbal privind 
rezultatele numărării voturilor.     

 
 

11. Identificaţi care din procesele electorale de mai jos s-au 

desfăşurat cu încălcare: A, D   Punctaj – 0,5 

 

 

 

A. Sigilarea documentelor 
electorale 

 

 

B. Înregistrarea observatorului 
internaţional 

 
 

C. Demonstrarea urnei de vot 
observatorilor 

 

 

 
         

             D. Procesul votării 
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12. Descrieţi procedura de împachetare a documentelor electorale. 

Punctaj - 1 

1. Se sigilează separat: a) buletinele de vot neutilizate, anulate şi 
nevalabile; 

b) buletinele de vot exprimate pentru fiecare concurent electoral; 
c) listele electorale de bază la care se anexează: listele electorale 

suplimentare, listele electorale pentru votarea la locul aflării, cererile, 
certificatele medicale; 
2. Se împachetează pe mape următoarele documente electorale: 

a) Mapa ALN – 1: procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor, 
formularul special, actul de constatare; 

b) Mapa ALN – 2: raportul BESV şi documentele anexate (contestaţii 
(copii) etc.); 
c) Mapa ALN – 3: hotărîrile adoptate de BESV; 

d) Mapa ALN – 4: procesele-verbale ale şedinţelor BESV. 
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Variantele corecte ale subiectelor propuse în chestionarul  
şi grila de evaluare 

Subiectul Varianta/răspunsul  corectă Punctaj 

1 1 1 

2 1 1 

3 - deces 

- schimbarea domiciliului/reşedinţei 
- persoanele sunt recunoscute incapabile prin 

hotărîre definitivă a instanţei de judecată 

1 

4 - la cerere; 
- prin revocare; 

- deces 

1 

5 Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 

săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 
a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot 

fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă 
şi certificatul medical 

1 

6 3 0,5 

7 B 0,5 

8 În cazul în care alegătorul nu se regăseşte în lista de 

bază, dacă potrivit domiciliului trebuie sa voteze la 
secţia de votare respectivă 

1 

9 Valabile A, D,  
Nevalabile B, C, E   

 

0,5 

10 1) Se numără buletinele de vot neutilizate şi se 

aplică pe ele ştampila cu menţiunea „Anulat”;  
2) Se stabileşte numărul de alegători care au primit 
buletine de vot; 

 3) Se verifică sigiliile de pe urnele de vot mobilă şi 
staţionară; 
 4) Se desigilează urna mobilă şi se confruntă 

numărul buletinelor de vot cu semnăturile din lista 
electorale pentru votarea la locul aflării, apoi  se 

adună la celelalte buletine din urna staţionară; 
 5) Se numără buletinele de vot (din urna staţionară) 
aparte exprimate pentru fiecare concurent electoral; 

 6) Se înscriu datele în formularul special, apoi în 
procesul-verbal privind rezultatele numărării 

voturilor.     

1 

11 A, D   0,5 
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Total: 10 puncte 

12 1. Se sigilează separat: 

a) buletinele de vot neutilizate, anulate şi nevalabile; 
b) buletinele de vot exprimate pentru fiecare 
concurent electoral; 

c) listele electorale de bază la care se anexează: 
listele electorale suplimentare, listele electorale 

pentru votarea la locul aflării, cererile, certificatele 
medicale; 
2. Se împachetează pe mape următoarele 

documente electorale: 
a) Mapa ALN – 1: procesul-verbal privind rezultatele 
numărării voturilor, formularul special, actul de 

constatare; 
b) Mapa ALN – 2: raportul BESV şi documentele 

anexate (contestaţii (copii) etc.); 
c) Mapa ALN – 3: hotărîrile adoptate de BESV; 
d) Mapa ALN – 4: procesele-verbale ale şedinţelor 

BESV. 

1 
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Anexa nr. 4  

Lista persoanelor care au participat la seminare pentru biroul electoral şi li s-au acordat certificate de calificare 

 

s. Hristici, r-nul Soroca 

Nr. 

d/o 
Prenume Nume IDNP Vîrsta 

Punctaj 

(max.10) 
Sex 

Nr. 

certificat 

Data 

participării la 

seminar  

l/d/a 

Data 

eliberării 

certificatului 

l/d/a 

1.  Nastas Raisa   10 F BE00023 10/30/2012 10/30/2012 

2.  Afanas Natalia   8,8 F BE00024 10/30/2012 10/30/2012 

3.  Nastas Alexandru   7,4 B BE00025 10/30/2012 10/30/2012 

4.  Baran  Lilia   10 F BE00026 10/30/2012 10/30/2012 

5.  Baran  Maria   6,3 F BE00027 10/30/2012 10/30/2012 

6.  Gutium Marcel   8,4 B BE00028 10/30/2012 10/30/2012 

7.  Nastas Nina   5,4 F BE00029 10/30/2012 10/30/2012 

8.  Zeru Igor   8,4 B BE00030 10/30/2012 10/30/2012 

9.  Nastas Margarita   5,8 F BE00031 10/30/2012 10/30/2012 
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com. Morenii Noi, r-nul Ungheni 

Nr. 

d/o 
Prenume Nume IDNP Vîrsta 

Punctaj 

(max.10) 
Sex 

Nr. 

certificat 

Data 

participării la 

seminar 

l/d/a 

Data 

eliberării 

certificatului 

l/d/a 

10.  Raneţchi Marina   9,0 F BE00109 11/2/2012 11/2/2012 

11.  Buga  Natalia   9,0 F BE00110 11/2/2012 11/2/2012 

12.  Cladicova Vera   7,6 F BE00111 11/2/2012 11/2/2012 

13.  Golovaciuc Maria   10 F BE00112 11/2/2012 11/2/2012 

14.  Lucaşenco Anatol   9,8 M BE00113 11/2/2012 11/2/2012 

15.  Miţelea  Liudmila   10 F BE00114 11/2/2012 11/2/2012 

16.  Nogai Vasile   8,7 M BE00115 11/2/2012 11/2/2012 

17.  Petlii Victor   9,5 M BE00116 11/2/2012 11/2/2012 

18.  Petlii Denis   9,8 M BE00117 11/2/2012 11/2/2012 

 

Nr. 

d/o 
Prenume Nume  Vîrsta 

Punctaj  

(max.10) 
Sex 

Nr. 

certificat 

Data 

participării la 

seminar 

Data 

eliberării 

certificatului 



Raport  Instruire | com. Trifăneşti, raionul Floreşti | 2012 | Chişinău, Moldova 

 

 

Pagina 23 

l/d/a l/d/a 

19.  Bologan Andrei   6,5 M BE00081 11/1/2012 11/1/2012 

20.  Ciornaia Lidia   5,0 F BE00082 11/1/2012 11/1/2012 

21.  Jardan Vasile   7,0 M BE00084 11/1/2012 11/1/2012 

22.  Strijac Vasili   5,0 M BE00086 11/1/2012 11/1/2012 

23.  Surugiu Daniela   6,8 F BE00087 11/1/2012 11/1/2012 

24.  Niculiţa Petru   6,3 M BE00088 11/1/2012 11/1/2012 

25.  Calineac Valentina   5,3 F BE00090 11/1/2012 11/1/2012 

26.  Hotnog Tatiana   5,1 F BE00091 11/1/2012 11/1/2012 

27.  Berezova Larisa   6,3 F BE00092 11/1/2012 11/1/2012 

28.  Negru Alina   5,5 F BE00093 11/1/2012 11/1/2012 

29.  Luchianov Vladimir   7,0 M BE00094 11/1/2012 11/1/2012 

30.  Olarescu Tatiana   6,8 F BE00095 11/1/2012 11/1/2012 

31.  Plop  Ludmila   6,8 F BE00096 11/1/2012 11/1/2012 

32.  Torgai Dumitru   6,3 M BE00097 11/1/2012 11/1/2012 

33.  Ţepordei Anastasia   7,0 F BE00098 11/1/2012 11/1/2012 
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34.  Vrabie Galina   6,8 F BE00099 11/1/2012 11/1/2012 

35.  Olărescu Ion   6,7 M BE00100 11/1/2012 11/1/2012 

36.  Olărescu Vera   8,5 F BE00104 11/1/2012 11/1/2012 

37.  Strogoteanu Raisa   8,5 F BE00105 11/1/2012 11/1/2012 

38.  Jentimir Serghei   7,5 M BE00106 11/1/2012 11/1/2012 

39.  Jechiu Denis   7,0 M BE00108 11/1/2012 11/1/2012 

 

40.  Cuciurean Maria   9,0 F BE00073 11/1/2012  11/1/2012  

41.  Apetri Veaceslav   8,9 M BE00075 11/1/2012 11/1/2012 

42.  Balan  Svetlana   8,6 F BE00076 11/1/2012 11/1/2012 

43.  Baran Ecaterina   5,5 F BE00077 11/1/2012 11/1/2012 

44.  Dănălache Elena   6,4 F BE00078 11/1/2012 11/1/2012 

45.  Sandu  Aneta   9,2 F BE00079 11/1/2012 11/1/2012 

46.  Pleş Parascovia   9,1 F BE00080 11/1/2012 11/1/2012 

47.  Radu Lucia   7,3 F BE00081 11/1/2012 11/1/2012 
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48.  Tuceac  Anna   8,5 F BE00032 10/31/2012 10/31/2012 

49.  Tuceac  Fiodor   8,5 M BE00033 10/31/2012 10/31/2012 

50.  Cervac Liudmila   5,3 F BE00035 10/31/2012 10/31/2012 

51.  Colibaba Tatiana   8,0 F BE00036 10/31/2012 10/31/2012 

52.  Maxim  Ion   8,1 M BE00037 10/31/2012 10/31/2012 

53.  Htema Ion   9,3 M BE00038 10/31/2012 10/31/2012 

54.  Roşcovan Marina   9,0 F BE00039 10/31/2012 10/31/2012 

55.  Tuceac  Marina   8,0 F BE00040 10/31/2012 10/31/2012 

56.  Popovici Svetlana   9,8 F BE00041 10/31/2012 10/31/2012 

57.  Ceauş  Galina   7,3 F BE00042 10/31/2012 10/31/2012 

58.  Seminiuc Valentina   9,8 F BE00043 10/31/2012 10/31/2012 

59.  Gradinari Evghenia   9,3 F BE00044 10/31/2012 10/31/2012 

60.  Romaniuc Maria   8,3 F BE00046 10/31/2012 10/31/2012 

61.  Cervac Valentina   9,0 F BE00047 10/31/2012 10/31/2012 

62.  Guma Galina   9,0 F BE00048 10/31/2012 10/31/2012 

63.  Baci Marina   6,5 F BE00049 10/31/2012 10/31/2012 
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64.  Bucatari Vitali   8,0 M BE00050 10/31/2012 10/31/2012 

65.  Tuceac  Oxana   8,5 F BE00052 10/31/2012 10/31/2012 

66.  Cervac Svetlana   5,3 F BE00054 10/31/2012 10/31/2012 

67.  Mazur  Natalia   7,8 F BE00055 10/31/2012 10/31/2012 

68.  Romaniuc Piotr   8,0 M BE00058 10/31/2012 10/31/2012 

69.  Voloşina Aliona   7,0 F BE00060 10/31/2012 10/31/2012 

70.  Ţîsari Galina   5,2 F BE00061 10/31/2012 10/31/2012 

71.  Panevscaia Maria   5,5 F BE00063 10/31/2012 10/31/2012 

72.  Gradinari Ivan   8,8 M BE00066 10/31/2012 10/31/2012 

73.  Ostapenco Tatiana   7,4 F BE00067 10/31/2012 10/31/2012 

74.  Nesterciuc Svetlana   7,0 F BE00069 10/31/2012 10/31/2012 

75.  Mazur  Galina   8,3 F BE00070 10/31/2012 10/31/2012 

76.  Paladiiciuc Lidia   9,0 F BE00071 10/31/2012 10/31/2012 

77.  Popov Ivan   8,3 M BE00072 10/31/2012 10/31/2012 

 


