“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)
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Reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale s-au aflat într-o vizită de studiu în Austria
Data publicării: marţi, 10 septembrie 2013
În perioada 9-11 septembrie 2013, o delegaţie
constituită din membri şi funcţionari ai Comisiei
Electorale Centrale şi deputaţi în Parlamentul
Republicii Moldova s-au aflat într-o vizită de studiu la
Viena.
Scopul vizitei a fost schimbul de experienţă şi de bune
practici în domeniul finanţării partidelor politice şi a
campaniilor
electorale,
precum
şi
utilizarea
tehnologiilor informaţionale de înregistrare şi evidenţă
a alegătorilor.
Pe parcursul perioadei menţionate, oficialii din Republica Moldova au avut întrevederi cu reprezentanţi ai
Parlamentului, Ministerului Afacerilor Interne, Curţii Constituţionale şi administraţiei publice locale din
Austria.

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la cea de-a XXII-a conferinţă
anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa
Data publicării: joi, 12 septembrie 2013
În perioada 12 - 15 septembrie 2013, o delegaţie a Comisiei
Electorale Centrale a participat la cea de-a douăzeci şi doua
ediţie a conferinţei anuale a Asociaţiei Oficialilor Electorali
din Europa (ACEEEO), care a avut ca temă „Rolul
tehnologiilor de informare şi comunicare. Media socială în
perioada electorală”. Evenimentul s-a desfăşurat la Varşovia
şi a fost organizat de Comisia Electorală Naţională a Poloniei
şi Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa.
În cadrul conferinţei, preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a
vorbit despre utilizarea tehnologiilor de informare şi
comunicare la diferite etape ale procesului electoral.
Ediţia din acest an a conferinţei a întrunit peste 155 reprezentanţi ai autorităţilor electorale şi ai
organizaţiilor internaţionale din 40 de ţări.
De asemenea, Comisia Electorală Centrală, avînd calitatea de membru instituţional, a participat prin
delegaţii săi la şedinţa Adunării generale a Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa.
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Comisia Electorală Centrală a fost aleasă în componenţa comitetului executiv
al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni
Data publicării: vineri, 13 septembrie 2013
Comisia Electorală Centrală din Republica
Moldova a fost aleasă în componenţa comitetului
executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali din
Europa (ACEEEO). Decizia a fost luată la 13
septembrie 2013 în cadrul reuniunii Adunării
generale desfăşurate cu ocazia Conferinţei anuale a
ACEEEO la Varşovia, Polonia.
CEC din Republica Moldova a fost aleasă cu votul
majorităţii membrilor organizaţiei devansînd alte
ţări care şi-au înaintat candidaturile. Noua
componenţă a comitetului executiv, care constă din
7 ţări membre, a fost aleasă prin vot secret la adunarea generală a Asociaţiei şi va avea un mandat de 3
ani.
„Decizia de astăzi vine să confirme încrederea şi aprecierea membrilor ACEEEO faţă de instituţia
noastră. Rezultatele şi progresele înregistrate pe parcursul ultimilor ani demonstrează o aliniere a
sistemului electoral din Republica Moldova la practica şi standardele internaţionale. Această calitate
reprezintă o oportunitate de a ne consolida poziţia în cadrul Asociaţiei şi în relaţiile cu alte instituţii
internaţionale oferind noi posibilităţi de colaborare şi dezvoltare”, a menţionat preşedintele CEC, dr. Iurie
Ciocan.
În cadrul reuniunii, membrii Adunării generale au remarcat aportul CEC din Republica Moldova la
dezvoltarea şi consolidarea organizaţiei şi promovarea activităţii acesteia.
Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa este o organizaţie regional independentă a organismelor de
management electoral, cu un statut juridic bazat pe dreptul internaţional. Asociaţia întruneşte 24 membri
instituţionali (reprezentanţi ai autorităţilor electorale din 24 state din Europa şi spaţiul CSI), 2 membri
asociaţi şi un membru suport.
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova este membru de drept al ACEEEO din anul 1998.
Următoarea Adunare generală şi cea de-a 23-a Conferinţă anuală a ACEEEO va avea loc în septembrie
2014 la Bucureşti.
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Noii tineri specialişti din cadrul Comisiei Electorale Centrale au depus jurămîntul
de funcţionar public
Data publicării: marţi, 24 septembrie 2013
La 24 septembrie 2013, un grup de tineri specialişti din
cadrul Comisiei Electorale Centrale au depus jurămîntul de
credinţă, după ce au trecut cu succes perioada de probă de 6
luni fiind confirmaţi în funcţia publică.
Debutanţii au jurat solemn în faţa drapelului ţării să respecte
Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să apere suveranitatea,
independenţa şi integritatea ţării, precum şi să execute în
mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească
conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei
publice şi să respecte normele de conduită profesională.
După ceremonia de depunere şi semnare a jurămîntului, dr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC, a felicitat
funcţionarii publici urîndu-le realizări frumoase, perseverenţă şi noi cunoştinţe pe tărîmul profesional.

Masă rotundă privind rezultatele Auditului de gen realizat
în cadrul Comisiei Electorale Centrale
Comisia Electorală Centrală, cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a organizat o
masă rotundă cu tema: „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea Comisiei Electorale Centrale:
Auditul de gen şi Planul de acţiuni”. Evenimentul a avut loc miercuri, 25 septembrie 2013, cu începere de
la ora 9:00, în sala Vivaldi (ex-roză) a hotelului „Codru” (str. Maria Cebotari, 37).
În cadrul mesei rotunde a fost prezentat raportul privind rezultatele Auditului de gen realizat în cadrul
Comisiei Electorale Centrale, precum şi proiectul Planului de acţiuni pentru integrarea dimensiunii de gen
în următorii ani. Materialele pot fi găsite pe site-ul instituţiei www.cec.md la compartimentul
Transparenţă decizională/Alte documente.
Persoana de contact: Rodica Sîrbu, şef, Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media, Comisia
Electorală Centrală, tel: 069811339, 0(22) 251468, e-mail: rodica.sirbu@cec.md.
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