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“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) 

Alegeri parlamentare în Republica Moldova – 30 noiembrie 2014 

Perioada electorală pentru alegerile 

Parlamentului Republicii Moldova a început 

la 15 septembrie 2014.  

Imediat după începerea perioadei electorale, 

Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat 

publicităţii lista celor 41 partide şi alte 

organizaţii social-politice, înregistrate de 

Ministerul Justiţiei pînă la stabilirea datei 

alegerilor care, potrivit statutelor, au dreptul 

să participe la aceste alegeri. 

În cursa electorală s-au înscris 26 concurenţi 

electorali, dintre care 21 partide politice, un bloc electoral şi 4 candidaţi independenţi. Înainte de ziua 

alegerilor, a fost anulată înregistrarea pentru 2 concurenţi electorali.  

Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova cuprinde în total 3 226 446 cetăţeni cu drept 

de vot. 

Profilul de vîrstă al alegătorilor este următorul: 

18-35 ani       1 152 831  alegători  (36 %); 

35-50 ani          866 422  alegători   (27%); 

50-75 ani       1 043 344  alegători  (32 %); 

75-100 ani        163 347  alegători   (5%); 

> 100 ani                 502  alegători  (0,01%). 

Comisia Electorală Centrală a constituit 37 circumscripții electorale, inclusiv municipală Bender şi una 

pentru localităţile din stînga Nistrului. De asemenea, a constituit 35 consilii electorale de 

circumscripţie.   

Pentru alegerile din 30 noiembrie au fost constituite în total 2073 secţii de votare, dintre care 95 peste 

hotarele ţării (39 secţii de votare pe lîngă misiunile diplomatice şi oficii consulare şi 56 extrateritoriale).  

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale aflate provizoriu în afara 

controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova (Transnistria), au votat la 26 

secţii de votare. Ei au votat prin intermediul unei urne de vot speciale, iar voturile acestea au fost 
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calculate aparte. În acest scop numărul de buletine de vot care au fost repartizate acestor secţii de 

votare au fost suplimentate conform estimărilor făcute de birourile electorale respective.  

Uniformizarea cabinelor şi urnelor de vot 

În premieră, pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 CEC a uniformizat 

cabinele şi urnele de vot cu care vor fi 

dotate secţiile de votare. Astfel, au fost 

procurate 6 940 de cabine şi 10000 de urne, 

precum şi alte materiale electorale, inclusiv 

pentru persoanele cu nevoi speciale.  

Cabinele de vot au dimensiunile de 50 

cm*30 cm*170 cm, iar pentru persoanele 

cu dizabilităţi locomotorii aceste 

dimensiuni sunt de 50 cm*30 cm*150 cm. 

Cabinele sunt confecţionate din plastic, pliabile şi nu vor mai avea draperii, fiind constituite din 3 

laturi, partea deschisă fiind poziţionată spre perete la un unghi de 45 grade.  

Urnele de vot staţionare pentru secţiile de votare au fost securizate prin intermediul sigiliilor 

autocolante cu inscripţia „CEC” şi marcate cu un număr de ordine unic din 6 cifre. Fiecare local al 

secţiei de votare a dispus de cel puţin două urne de vot staţionare cu un volum minim de 80 şi/sau 45 

litri şi o urnă de vot mobilă cu un volum minim de 27 litri.  

Votarea 

Votarea în ziua alegerilor s-a desfăşurat între orele 7.00 şi 21.00. Alegătorii au votat în baza 

următoarelor documente:  

- buletinul de identitate al 

Cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de 

însoţire care confirmă domiciliul sau 

reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de 

votare; 

- buletinul de identitate provizoriu cu 

menţiunile privind cetăţenia Republicii 

Moldova, domiciliul titularului; 

- legitimaţia de serviciu pentru 

militarii în termen; 

- livretul eliberat de Centrul 

Serviciului Civil pentru persoanele care 

satisfac serviciul civil (de alternativă). 
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Totodată, CEC a permis votarea în baza actelor de 

identitate cu termen de valabilitate expirat.  

Cetăţenii care au avut înregistrare la domiciliu sau 

reşedinţă în Republica Moldova, dar aceasta a fost 

retrasă/anulată sau le-a expirat, inclusiv la data de 30 

noiembrie 2014, au votat la secţia de votare conform 

ultimului loc de domiciliu sau reşedinţă. Iar acei 

alegători care nu au înregistrare la domiciliu sau la 

reşedinţă şi n-au putut face dovada acesteia au votat 

la oricare secţie de votare din Republica Moldova, 

cu depunerea unei declaraţii privind abţinerea de la votarea multiplă 

Registrul de Stat al Alegătorilor 

O altă noutate în cadrul acestui scrutin a constat în implementarea la nivel naţional a Registrului de 

Stat al Alegătorilor (RSA), parte componentă a Sistemului Informaţional Automatizat de Stat (SIAS) 

„Alegeri”. Acesta reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din 

Republica Moldova, realizat în baza Registrului de Stat al Populaţiei. Pentru aceasta au fost procurate 

4200 de laptopuri, cîte 2 pentru fiecare secţie de votare. În ziua alegerilor, operatorii SIAS „Alegeri” 

au verificat datele de identitate ale alegătorilor în RSA şi au înregistrat online participarea acestora la 

votare. La totalizarea rezultatelor, aceştia au transmis operativ informaţia cu privire la rezultatele 

votării la CEC.  

Asigurarea dreptului de vot al alegătorilor de peste hotare 

Secţiile de votare peste hotarele ţării au fost constituite pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale Republicii Moldova. De asemenea, cu acordul autorităţilor competente ale ţării 

respective, au fost organizate secţii de votare şi în alte localităţi.  

Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale a municipiului 

Chişinău. 

Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care se află în străinătate au avut posibilitatea să se 

înregistreze în prealabil on-line pe www.alegator.md pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014.  

Perioada de înregistrare prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate 

a început cu 6 luni înainte de la expirarea mandatului Parlamentului şi s-a încheiat cu 40 de zile înainte 

de ziua alegerilor. 

Potrivit datelor generate de aplicaţia on-line “Înregistrarea prealabilă” de pe pagina web 

www.alegator.md, pînă la data de 20 octombrie 2014 s-au înregistrat circa 1740 de persoane.  

http://www.alegator.md/
http://www.alegator.md/
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În conformitate cu normele electorale, cetăţenii 

moldoveni din străinătate, înregistraţi în 

prealabil, sunt automat radiaţi din listele de 

bază după locul de domiciliu din Republica 

Moldova, cu înscrierea lor în listele electorale 

de bază la secţiile de votare din afara ţării.  

Înregistrarea prealabilă nu a fost obligatorie, ea 

reprezintă doar un instrument pentru stabilirea 

concentraţiilor majore de alegători aflaţi peste 

hotare, în vederea deschiderii secţiilor de 

votare extrateritoriale (în afara misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare). 

Cetăţenii RM cu drept de vot aflaţi în străinătate votează la orice secţie de votare, indiferent de statutul 

aflării sale în ţara gazdă. Votarea este posibilă în baza paşaportul Cetăţeanului Republicii Moldova sau 

a livretului de marinar. De asemenea, CEC a permis alegătorilor de peste hotare să participe la votare, 

în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza paşaportului cu termen de valabilitate 

expirat.  

Asigurarea dreptului de vot al persoanelor cu dizabilităţi 

Pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi de vedere posibilitatea de a-şi exercita drepturile electorale 

independent, direct la secţia de votare, CEC a testat procedura de votare cu utilizarea plicului-şablon. 

Testarea s-a desfăşurat în 56 secţii de votare din ţară şi una peste hotare (Timişoara, România). 

De asemenea, Comisia a asigurat cu rampe 20 de secţii de votare care au un nivel scăzut de 

accesibilitate pentru persoanele cu deficienţe locomotorii. 

Monitorizarea alegerilor de către observatori 

În vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală a 

acreditat 3192 observatori naţionali din partea a 24 asociaţii obşteşti şi 819 observatori internaţionali 

din partea a 57 organizaţii internaţionale.  

De asemenea, CEC a acreditat 229 observatori din partea a 6 concurenţi electorali pentru 

monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara ţării.  

 

 


