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Comisia Electorală Centrală a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012 și a stabilit data pentru 

desfășurarea unui referendum local 
 

Data publicării: miercuri, 05 septembrie 2012 

În ședința de marți, 4 septembrie 2012, Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 11 noiembrie 2012 

pentru desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Morenii Noi, raionul Ungheni, și a 

aprobat Programul calendaristic pentru desfăşurarea acestora. De menționat că în ședințele sale 

anterioare, CEC a stabilit desfășurarea alegerilor locale noi în comunele Albina, raionul Cimişlia, Danu, 

raionul Glodeni și satelor Cîrpeşti, raionul Cantemir, Hristici, raionul Soroca, pentru aceeași dată – 11 

noiembrie 2012. 

Amintim că anterior Comisia Electorală Centrală a decis ca alegerile locale noi să se desfăşoare de două 

ori pe an, şi anume – în a doua zi de duminică din lunile mai şi noiembrie ale unui an calendaristic. 

În aceiaşi şedinţă, Comisia a stabilit data de 21 octombrie 2012 pentru desfăşurarea referendumului local 

privind revocarea dlui Iuri Ivanov din funcţia de primar al satului Nihoreni, raionul Rîșcani. Menționăm, 

că decizia de a iniția referendumul local respectiv a parvenit din partea Consiliului sătesc Nihoreni, 

această autoritatea publică locală prezentînd setul integral de documente aferente procedurii de inițiere și 

desfășurare a unui referendum local. 

Tot în ședința de marți, CEC a acreditat pentru monitorizarea alegerilor în Adunarea Populară a Unităţii 

Teritoriale Autonome Găgăuzia din 9 septembrie 2012: 

- cîte un observator internațional din partea Ambasadei Republicii Bulgaria în Republica Moldova, 

Ambasadei Republicii Poloneze în Republica Moldova, Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica 

Moldova și Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova; 

- 7 persoane în calitate de observatori internaţionali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica 

Moldova. 
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Comisia Electorală Centrală a anunțat concurs pentru ocuparea funcțiilor publice 

Data publicării: luni, 10 septembrie 2012 

Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice din 

cadrul Aparatului Comisiei, după cum urmează: 

- consultant, Direcţia management alegeri; 

- șef direcţie, șef adjunct direcţie, Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale; 

- șef direcţie, consultant, Direcţia analiză şi documentare; 

- șef adjunct direcţie, consultant superior și consultant, Direcţia juridică; 

- șef direcţie - contabil şef, specialist principal, Direcţia financiar-economică; 

- consultant (temporar vacantă), Serviciul metodologic şi rapoarte financiare din cadrul Direcției    

   financiar-economice; 

- șef direcţie (temporar vacantă), specialist principal, Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media; 

- specialist principal, Serviciul resurse umane. 

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului le găsiți aici. Termenul limită de depunere a 

dosarelor de concurs a fost 28 septembrie 2012, ora 17.00. 

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Comisiei Electorale Centrale, 

mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 119 sau la numerele de telefon: 251-451, 232-426; e-mail: 

info@cec.md. 

 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a fost acreditat în calitate de  

observator internaţional 
 

Data publicării: joi, 20 septembrie 2012 

Duminică, 23 septembrie 2012, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Dr. Iurie Ciocan, a observat 

alegerile deputaţilor în Camera Reprezentanţilor a Adunării Naţionale a Republicii Belarus de legislatura 

a V-a, în secţia de votare deschisă pe lîngă Ambasada Republicii Belarus la Chişinău. 

Scopul acţiunii a fost familiarizarea cu practica şi procedurile Republicii Belarus în organizarea şi 

desfăşurarea algerilor în secţiile de votare deschise în afara ţării, precum şi aprecierea nivelului de 

pregătire tehnico-logistic al acestora. 

 

 

 

http://cec.md/index.php?pag=page&id=38&l=
mailto:info@cec.md


                          
 

 

 Newsletter CEC: Septembrie 2012         
 

 

str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 
tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 
4 

“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la monitorizarea alegerilor 

parlamentare din Georgia 

 
Data publicării: marţi, 02 octombrie 2012 

În perioada 29 septembrie – 2 octombriecurent, o 

delegaţie a Comisiei Electorale Centrale, în componența 

dr. Iurie Ciocan, președintele CEC și dlui Vasile Gafton, 

membru, au participat la observarea alegerilor 

parlamentare, care au avut loc la 1 octombrie curent în 

Georgia. 

Pe parcursul perioadei menționate delegația CEC a avut 

întrevederi cu reprezentanţi ai organelor electorale din 

Georgia, inclusiv cu președintele Comisiei Electorale 

Centrale din Georgia, Zurab Kharatişvili. În ziua 

alegerilor delegația a vizitat mai multe secţii de votare, monitorizînd nemijlocit scrutinul. 

De asemenea, în cadrul vizitei a fost semnat un Memorandum între Comisia Electorală Centrală a 

Republicii Moldova și Comisia Electorală Centrală din Georgia, care prevede schimbul de experiență în 

vederea îmbunătățirii practicii și legislației electorale. 

 
 

http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=619&tip=acorduri_de_colaborare&start=&l=

