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PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
307

DECRET
privind rechemarea domnului Aurel BĂIEŞU
din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Republicii Moldova în Republica Italiană

În temeiul art.86 alin.(2) din Constituţia Republicii
Moldova şi al art.10 alin.(2) din Legea cu privire la serviciul
diplomatic,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Domnul Aurel BĂIEŞU se recheamă
din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Republicii Moldova în Republica Italiană.
Nicolae TIMOFTI
În temeiul art.94 alin.(2) din
Constituţia Republicii Moldova,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Nr. 605-VII. Chişinău, 22 aprilie 2013.

308

DECRET
privind desemnarea Prim-ministrului interimar

În temeiul art. 140 alin. (2) din Constituţia Republicii
Moldova şi al art. 281 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională, şi întru executarea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 4 din 22 aprilie 2013,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Domnul Iurie LEANCĂ, viceprim-ministru,
ministru al afacerilor externe şi integrării europene, se
desemnează, de la data de 25 aprilie 2013, în calitate de
Prim-ministru interimar, pînă la formarea noului Guvern.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 606-VII. Chişinău, 23 aprilie 2013.
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Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
7

DECIZIE

privind inadmisibilitatea sesizării pentru controlul
constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 192-XIV
din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei
Financiare
(Sesizarea nr. 35a/2012)

Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dl Alexandru TĂNASE , Preşedinte,
Dl Petru RAILEAN, judecător-raportor,
Dl Igor DOLEA,
Dl Tudor PANŢÎRU, judecători,
cu participarea dnei Tatiana Oboroc, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 5 noiembrie 2012,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinînd sesizarea în şedinţa plenară închisă,
Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
Pronunţă următoarea decizie:
ÎN FAPT
1. La 5 noiembrie 2012 deputatul în Parlament Serghei
Sîrbu a adresat Curţii Constituţionale o sesizare în vederea
exercitării controlului constituţionalităţii art.9 alin.(1) lit.h),
lit.l), lit.o), art.21 alin.(2), art.22 alin.(2) şi (3), art.23 (ultima
frază) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind
Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
2. Normele contestate vizează drepturile Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare şi modalitatea de intrare în
vigoare şi executare a deciziilor acestui organ.
A. Motivele sesizării
3. Motivele sesizării, astfel cum au fost expuse de autor,
pot fi rezumate după cum urmează.
Potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr. 192-XIV
din 12 noiembrie 1998, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, pentru protejarea drepturilor investitorilor şi ale
publicului larg şi în cazul încălcării legislaţiei privind valorile
mobiliare, are inclusiv următoarele drepturi: să suspende
amplasarea valorilor mobiliare şi circulaţia lor la bursa de
valori şi pe piaţa extrabursieră, clearingul şi decontările
la tranzacţii; să intenteze, în instanţa de judecată, acţiuni
privind chestiunile ce ţin de competenţa sa, inclusiv privind
invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare; să califice
acţiunile partici panţilor la piaţa valorilor mobiliare ca
mani pulări pe piaţa valorilor mobiliare, conform legislaţiei
privind valorile mobiliare.
4. Conform art.22 alin.(2) şi alin.(3) din lege, hotărîrile
Comisiei Naţionale intră în vigoare la data publicării, în caz
că în hotărîre nu este indicat alt termen, iar ordonanţele intră
în vigoare la data emiterii. La fel, contestarea sau acţiunea
în justiţie nu va suspenda executarea deciziilor Comisiei
Naţionale pînă la soluţionarea definitivă a cauzei în instanţa
de judecată.
5. Autorul sesizării consideră că normele contestate
din lege încalcă cumulativ, direct sau indirect, prevederile
articolelor 1, 6, 20, 53, 54, 66, 114, 115, 116 din Constituţia
Republicii Moldova, art. 6 şi 13 din Convenţia Europeană
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, art. 8 şi 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice. De asemenea, el consideră că prevederile
contestate vin în contradicţie cu un şir de norme concurente
din legislaţia internă a Republicii Moldova.
B. Legislaţia pertinentă
6. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O. nr.1/1,1994)
sunt următoarele:
Articolul 1
Statul Republica Moldova
”[...] (3) Republica Moldova este un stat de drept,
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democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme
şi sînt garantate.”
Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care
Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate
au reglementările internaţionale.”
Articolul 6
Separaţia şi colaborarea puterilor
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi
judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea
prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.”
Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă
”Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă.
Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. ”
Articolul 20
Accesul liber la justiţie
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
Articolul 53
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate
publică
„(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea
actului şi repararea pagubei.
[...]”
Articolul 54
Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al
unor libertăţi
„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar
suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi
supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care
corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale,
integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor
persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale
sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea
drepturilor proclamate în articolele 20-24.
(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia
care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului
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sau a libertăţii.”
Articolul 114
Înfăptuirea justiţiei
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de
instanţele judecătoreşti.”
Articolul 115
Instanţele judecătoreşti
„(1) Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de
Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii.
[…]”
Articolul 116
Statutul judecătorilor
„(1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.
[…]”
7. Prevederile relevante ale Legii nr. 192-XIV din
12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(republicată în M.O. nr.117-126, 2007) sunt următoarele:
„Art.9 - (1) Comisia Naţională are următoarele
drepturi:
[…]
h) în scopul protejării drepturilor investitorilor şi ale
publicului larg şi în cazul încălcării legislaţiei privind valorile
mobiliare, să suspende amplasarea valorilor mobiliare şi
circulaţia lor la bursa de valori şi pe piaţa extrabursieră,
clearingul şi decontările la tranzacţii;
[...]
l) să intenteze, în instanţa de judecată, acţiuni privind
chestiunile ce ţin de competenţa sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare;
[...]
o) să califice acţiunile participanţilor la piaţa valorilor
mobiliare ca manipulări pe piaţa valorilor mobiliare, conform
legislaţiei privind valorile mobiliare;
[…]”
„Art.21 – [...]
(2) Prin ordonanţe, Comisia Naţională exercită atribuţiile
prevăzute la art.9 alin.(1) lit.c) şi h), precum şi dispune
efectuarea de expertize şi controale.”
„Art.22 – (1) Hotărîrile şi ordonanţele Comisiei Naţionale
se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Hotărîrile Comisiei Naţionale intră în vigoare la data
publicării, în caz că în hotărîre nu este indicat alt termen.
(3) Ordonanţele Comisiei Naţionale intră în vigoare la
data emiterii.”
„Art.23 – [...] Contestarea sau acţiunea în justiţie nu va
suspenda executarea deciziilor Comisiei Naţionale pînă la
soluţionarea definitivă a cauzei în instanţa de judecată.”
ÎN DREPT
A. Argumentele autorului sesizării
8. Autorul sesizării consideră că normele contestate
încalcă cumulativ, direct sau indirect, prevederile articolelor
1, 6, 20, 53, 54, 66, 114, 115, 116 din Constituţia Republicii
Moldova, art. 6 şi 13 din Convenţia Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale,
art. 8 şi 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile
şi politice. De asemenea, el consideră că aceste norme vin
în contradicţie cu un şir de norme concurente din legislaţia
internă a Republicii Moldova.
9. În opinia sa, prin acordarea unor drepturi exclusive
Comisiei Naţionale sunt limitate serios, fără a exista
vreun motiv întemeiat, drepturile deţinătorilor de valori
mobiliare.
10. Autorul sesizării menţionează că aceste norme legale
acordă Comisiei Naţionale un drept discreţionar, fară să
existe o hotărîre a instanţei de judecată, de a justifica orice
limitare a drepturilor deţinătorilor de valori.
11. El susţine că, pentru participanţii la piaţa valorilor

mobiliare, hotărîrile Comisiei Naţionale pot produce consecinţe foarte grave, iar legiuitorul nu a prevăzut expres
anumite cerinţe pentru acest act administrativ.
12. Totodată, autorul sesizării consideră că legiuitorul, acordînd aceste drepturi Comisiei Naţionale, pune
participanţii la piaţa valorilor mobiliare în situaţii discriminatorii, atunci cînd aceştia nu vor putea efectiv să-şi
apere drepturile în justiţie, deoarece deciziile Comisiei vor
fi imediat executorii fără a putea fi suspendate de către
instanţa de judecată, iar consecinţele ar putea fi irecuperabile.
13. Astfel, autorul sesizării constată că normele
contestate limitează drepturile de acces liber la justiţie,
la apărare, la un proces echitabil, la un recurs efectiv şi
principiul separaţiei puterilor în stat.
B. Aprecierea Curţii
14. Examinînd sesizarea sub aspectul admisibilităţii,
Curtea reţine următoarele.
Curtea Constituţională exercită jurisdicţia constituţională la sesizarea subiecţilor specificaţi în articolul 25 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 38
din Codul jurisdicţiei constituţionale. Potrivit prevederilor
legale, deputaţii sunt subiecţi cu drept de sesizare a Curţii
Constituţionale.
15. Potrivit art. 24 alin. (2) şi alin. (4) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi art. 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată,
să cuprindă obiectul şi împrejurările pe care subiectul
îşi întemeiază cerinţele, expunerea normelor legale şi
argumentele care justifică că norma contestată contravine
Constituţiei.
16. Curtea menţionează că, potrivit Legii nr. 192-XIV din
12 noiembrie 1998, Comisia Naţională a Pieţei Financiare
este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de
Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea
participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi
supraveghează respectarea legislaţiei de către ei.
17. Comisia are drept obiectiv de bază asigurarea
stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice
şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea
drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară.
18. Scopul şi obiectivele de bază ale Comisiei sunt
realizate prin atribuţiile şi drepturile conferite acesteia de
către legiuitor şi care sunt cuprinse la art. 8 şi art. 9 din
lege.
19. În acest context, Curtea menţionează că prin atribuţiile exercitate autoritatea publică respectivă reprezintă un
instrument al statului, prin intermediul său realizîndu-se
obiectivele definite de către puterea politică în sfera financiară nebancară. Astfel, Comisia asigură transpunerea în
viaţă, în temeiul legii, a politicii statului, precum şi conduce
domeniul încredinţat şi este responsabilă de activitatea
acestui sector.
20. La fel, Curtea reţine că Comisia este un regulator al
pieţei financiare nebancare, fapt menţionat şi în sesizare,
ceea ce denotă necesitatea exercitării controlului în respectiva
sferă de activitate. Or, în final instanţei de judecată urmează
a-i fi deduse doar litigii între diferiţi subiecţi, şi nu competenţe specifice pentru organe regulatorii ale pieţei financiare
nebancare.
21. Din cuprinsul întregii sesizări, Curtea observă că
autorul menţionează că prevederile cuprinse la art. 9 lit.h),
lit.l) şi lit.o) din lege, care reglementează unele drepturi ale
Comisiei, încalcă principiul accesului liber la justiţie.
22. În acest context, Curtea notează că importanţa
principiului accesului liber la justiţie (art. 20 din Constituţie)
şi necesitatea înfăptuirii justiţiei doar de către instanţele
judecătoreşti (art.114-115 din Constituţie) sunt descrise
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in abstracto în sesizare, fără a se indica expres sub ce
aspect normele contestate încalcă prevederile constituţionale invocate.
23. Mai mult, sesizarea nu cuprinde nici un argument ce
ar justifica scopul contestării prevederii cuprinse la art. 9
lit.l), care prevede „dreptul Comisiei de a înainta în instanţa
de judecată acţiuni privind chestiunile ce ţin de competenţa sa”. În acest context, Curtea relevă că dreptul oricărei
persoane fizice sau juridice de a se adresa în instanţa de
judecată este garantat de prevederile constituţionale.
24. La fel, Curtea relevă, contestarea acestei norme vine
în contradicţie cu argumentele expuse de autor în sesizare, şi
anume cu cele care vizează necesitatea asigurării şi respectării principiului accesului liber la justiţie.
25. Concomitent, Curtea observă că prin sesizare se
contestă şi norma care prevede că hotărîrile Comisiei intră
în vigoare la data publicării, în caz că în hotărîre nu este
indicat un alt termen (art.22 alin. (2)). Este de reţinut că,
potrivit art. 23 din Legea nr. 192-XIV, deciziile Comisiei pot
fi contestate în instanţa de contencios administrativ.
Astfel, orice persoană care se consideră lezată în drepturile
sale printr-un act al acestei autorităţi se poate adresa în
instanţa de judecată competentă pentru a obţine anularea
actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei
ce i-a fost cauzată, iar instanţa de judecată este obligată să
verifice, în cazurile, în condiţiile şi cu procedura stabilită de
lege, legalitatea actelor care emană de la organe ce nu fac
parte din sistemul judiciar (în speţă – actele Comisiei).
26. Curtea reţine că, potrivit art. 6 alin. (1) din Convenţia
Europeană, dreptul la un proces echitabil cuprinde dreptul
oricărei persoane de a fi judecată în mod echitabil de un
tribunal independent şi imparţial, în mod public şi într-un
termen rezonabil, cu privire la drepturile şi obligaţiile sale
civile. Curtea Europeană a reţinut în jurisprudenţa sa că „din
moment ce unei persoane îi este aplicată o sancţiune, ea
trebuie să poată fi „controlată” de un tribunal ce corespunde
exigenţelor art. 6, chiar dacă dispoziţiile Convenţiei nu se
opun ca sancţionarea unor delicte minore să se facă, într-o
primă fază, de organe administrative”.
27. Prin stipularea de către legiuitor a respectivului
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
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drept, Curtea menţionează că în sesizare nu se regăsesc
argumente pertinente care ar demonstra în ce mod are loc
încălcarea accesului liber la justiţie şi a dreptului la
un proces echitabil şi recurs efectiv, drepturi garantate
de art.20 şi 53 din Constituţie şi art. 6 şi 13 din Convenţia
Europeană.
28. Totodată, Curtea observă că dispoziţia cuprinsă în
fraza a doua a art. 23 din lege, potrivit căreia „Contestarea
sau acţiunea în justiţie nu va suspenda executarea deciziilor
Comisiei Naţionale pînă la soluţionarea definitivă a cauzei
în instanţa de judecată”, este similară normei prevăzute la
art. 21 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ, în
redacţia Legii nr.130-XVI din 7 iunie 2007, normă care a
fost declarată neconstituţională prin Hotărîrea nr.18
din 11 decembrie 2012.
29. Astfel, întrucît Curtea deja a pronunţat o hotărîre
asupra unui aspect care constituie o parte a obiectului
sesizării, fraza a doua din art. 23 al Legii nr. 192-XIV privind
Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu poate face obiect
al controlului constituţionalităţii. Concomitent, Curtea
observă că, potrivit sesizării, normele contestate nu pot
fi abordate separat, ele interacţionează strîns şi implică
examinarea corelativă.
30. În context, concluzionînd cele expuse supra şi
avînd în vedere faptul că în sesizare nu se atestă un raport
direct de cauzalitate între normele contestate şi prevederile
constituţionale invocate, în temeiul articolului 26 alin.(1) din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, articolelor 40 alin.
(3), 61 alin.(3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
DECIDE:
1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea
pentru controlul constituţionalităţii art. 9 alin.(1) lit.h), lit.l)
şi lit.o), art.21 alin.(2), art.22 alin.(2) şi alin. (3) şi a ultimei
fraze din art.23 din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie
1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă
nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Alexandru TĂNASE

Nr. 2. Chişinău, 12 aprilie 2013.
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DECIZIE
privind inadmisibilitatea sesizării pentru interpretarea
articolului 46 alin.(5) din Constituţia Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 41b/2012)

Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dl Alexandru TĂNASE , preşedinte, judecător-raportor,
Dl Igor DOLEA,
Dl Tudor PANŢÎRU,
Dl Petru RAILEAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 19 decembrie
2012,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinînd sesizarea în şedinţă plenară închisă,
Pronunţă următoarea decizie:
ÎN FAPT
1. La 19 decembrie 2012, dl Tudor Deliu, deputat în
Parlament, a adresat Curţii Constituţionale sesizarea care
vizează interpretarea articolului 46 alin.(5) din Constituţie,
potrivit căruia: „Dreptul de proprietate privată obligă la
respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător
şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea
celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului”.
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A. Motivele sesizării
2. Autorul sesizării a solicitat implicit interpretarea prevederilor articolului 46 alin.(5) din Constituţie, care obligă la
asigurarea bunei vecinătăţi, în următoarele aspecte:
„a) Există o violare a articolului 8 din Convenţia
Europeană prin prisma ingerinţei în dreptul la respectarea
domiciliului, în cazul în care persistă pericolul prăbuşirii
unei construcţii de pe terenul vecin datorate nerespectării
distanţei minime între construcţii de diferite dimensiuni,
astfel viaţa locatarilor fiind expusă unui pericol inevitabil?
b) În condiţiile în care legislaţia civilă instituie doar
criterii generale precum „încalcă nesemnificativ dreptul
proprietarului vecin”, „prezenţa şi utilizarea lor atentează
în mod inadmisibil asupra terenului său”, nerespectarea
distanţei minime faţă de linia de hotar sau de construcţia
vecină, stabilită de lege, regulamentele de urbanism sau,
în li psa acestora, conform obiceiului locului, acestea
constituie (a) o încălcare a obligaţiei de respect reci proc,
(b) o influenţă vecină considerabilă sau (c) o atentare
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inadmisibilă asupra dreptului de proprietate coroborat cu
dreptul de vecinătate?
c) Existenţa autorizaţiei de construcţie, eliberată de
autorităţile publice locale, garantează oare faptul că dreptul
de proprietate şi de vecinătate nu pot fi lezate prin noua
construcţie? De asemenea, existenţa acestei autorizaţii îl
exonerează de răspunderea civilă (eventuală) pe proprietarul-constructor faţă de vecini?
d) Obligativitatea existenţei acordului vecinului la
ridicarea şi exploatarea construcţiei vecine operează
numai atunci cînd aceasta atentează neproporţional asupra
terenului sau altui imobil vecin (fapt stabilit prin hotărîre
judecătorească), sau şi în cazul cînd prin eliberarea autorizaţiei de construcţie se permite indirect nerespectarea
distanţei minime şi normale faţă de linia de hotar sau de
construcţiile vecine?
e) Cum se încadrează în garanţiile constituţionale
drepturile primului vecin, care, la data cînd s-a stabilit
într-un anumit loc, nu a ştiut şi nici nu avea de unde să
ştie despre situaţia că în viitor imobilul vecin i-ar produce
o tulburare de vecinătate şi inconveniente anormale?
f) Există oare o ingerinţă în dreptul de proprietate în
situaţia în care prin ridicarea şi exploatarea construcţiei
vecine se diminuează valoarea şi exploatarea obişnuită
şi normală a imobilelor vecine? Cum corelează această
realitate juridică cu articolul l din Protocolul nr.1 la Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale?”
B. Legislaţia pertinentă
3. Prevederile relevante ale Constituţiei (MO nr.1/1,
1994) sunt următoarele:
Articolul 1
Statul Republica Moldova
„[...] (3) Republica Moldova este un stat de drept,
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme
şi sînt garantate.”
Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care
Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate
au reglementările internaţionale.”
Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă
„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă.
Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”
Articolul 9
Principiile fundamentale privind proprietatea
„(1) Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie
din bunuri materiale şi intelectuale.
(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul
drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului. [...]”
Articolul 15
Universalitatea
„Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile
şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi
şi au obligaţiile prevăzute de acestea.”
Articolul 16
Egalitatea
„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o
îndatorire primordială a statului.
(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii

şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, avere sau de origine socială.”
Articolul 24
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
„(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la
integritate fizică şi psihică. [...]”
Articolul 28
Viaţa intimă, familială şi privată
„Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi
privată.”
Articolul 29
Inviolabilitatea domiciliului
„(1) Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu
poate pătrunde sau rămîne în domiciliul sau în reşedinţa
unei persoane fără consimţămîntul acesteia. [...]”
Articolul 46
Dreptul la proprietate privată şi protecţia
acesteia
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele
asupra statului sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză
de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi
prealabilă despăgubire.
(3) Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă.
(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile
legii.
(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea
sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte
sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.
(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este
garantat.”
Articolul 54
Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al
unor libertăţi
„[...]
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi
supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care
corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale,
integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor
persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale
sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. [...]”
Articolul 55
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor
„Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile
constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile
şi libertăţile altora.”
Articolul 127
Proprietatea
„(1) Statul ocroteşte proprietatea.
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în
contradicţie cu interesele societăţii. [...]”
4. Prevederile relevante ale Codului civil nr.1107-XV din
6 iunie 2002 (M.O. nr.82-86/661, 2002) sunt următoarele:
Articolul 315
Conţinutul dreptului de proprietate
„(1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi
de dispoziţie asupra bunului.
(2) Dreptul de proprietate este perpetuu.
(3) Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau
de drepturile unui terţ.
(4) Dreptul de folosinţă include şi libertatea persoanei
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de a nu folosi bunul. Poate fi instituită prin lege obligaţia de
folosire dacă nefolosirea bunurilor ar contraveni intereselor
publice. În acest caz, proprietarul poate fi obligat fie să
folosească el însuşi bunul ori să-l dea în folosinţă unor terţi
în schimbul unei contraprestaţii corespunzătoare.
(5) Particularităţile dreptului de folosinţă a terenurilor
agricole se stabilesc prin lege.
(6) Proprietarul este obligat să îngrijească şi să întreţină
bunul ce-i aparţine dacă legea sau contractul nu prevede
altfel.”
Articolul 316
Garantarea dreptului de proprietate
„(1) Proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă.
(2) Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate
fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de
utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Exproprierea se efectuează în condiţiile legii.
(3) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică
poate folosi solul oricărei proprietăţi imobiliare cu obligaţia
de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune
imputabile ei.
(4) Despăgubirile prevăzute la alin.(2) şi (3) se determină
de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin
hotărîre judecătorească. În acest caz, decizia de retragere
a bunurilor din proprietatea persoanei nu poate fi executată
pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti.
[...]”
Articolul 377
Obligaţia de respect reciproc
„Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile
învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor
prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se
consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se
pot produce influenţe reciproce.”
Articolul 378
Influenţa vecină admisibilă
„(1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu
poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului
său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul,
căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din
terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea
bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care
influenţa este considerabilă, dar este produsă de folosirea
obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin
măsuri justificate economic. Dacă este obligat să suporte
o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea
recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele
economice admisibile, proprietarul poate cere proprietarului
de teren care cauzează influenţa o compensaţie corespunzătoare în formă bănească.”
Articolul 379
Atentarea inadmisibilă
„(1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau
exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se
poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor
atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.
(2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată
respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege,
demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi
cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a
produs în mod evident.”
Articolul 380
Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire
„Dacă există pericolul prăbuşirii construcţiei de pe
terenul vecin peste terenul său, proprietarul poate cere
vecinului să ia măsurile necesare pentru prevenirea acestui
pericol.”

10

26 aprilie 2013

Articolul 389
Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
„(1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate
face de către proprietarul terenului numai cu respectarea
unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii,
regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor
proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri,
a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa
stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de
obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de
linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la
alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară
scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe
care acestea sînt ridicate.”
Articolul 390
Depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul
construcţiei
„(1) Dacă proprietarul unui teren, cu ocazia ridicării unei
construcţii, a construit dincolo de limita terenului său, fără
a i se putea imputa premeditarea sau culpa gravă, vecinul
trebuie să tolereze încălcarea hotarului dacă nu a obiectat
pînă sau imediat după depăşirea limitei.
(2) Vecinul prejudiciat prin situaţia prevăzută la alin.
(1) trebuie despăgubit cu o rentă în bani, plătită anual, cu
anticipaţie.
(3) Cel îndreptăţit la rentă poate pretinde oricînd ca
debitorul său să-i achite preţul porţiunii de teren pe care
s-a construit în schimbul transmiterii proprietăţii asupra
acesteia.”
Articolul 391
Accesul pe terenul altuia
„(1) Orice proprietar este obligat ca, după primirea
unui aviz scris sau verbal, să permită vecinului accesul pe
teritoriul său, după caz, pentru efectuarea şi întreţinerea
unei construcţii, plantaţii şi efectuarea unor alte lucrări pe
terenul vecin.
(2) Proprietarul care este obligat să permită accesul
pe teritoriul său are dreptul la compensarea prejudiciului
cauzat doar prin acest fapt şi la restabilirea terenului în
starea anterioară.
(3) În cazul în care, datorită unei forţe naturale sau forţe
majore, un bun a pătruns pe un teren străin sau a fost
transportat acolo, proprietarul terenului trebuie să permită
căutarea şi ridicarea bunului, dacă nu a purces el însuşi
la căutare sau nu-l restituie. Bunul continuă să aparţină
proprietarului său, cu excepţia cazului cînd acesta renunţă
la el. Proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului
străin şi aducerea terenului în situaţia anterioară.
(4) Proprietarul terenului care efectuează şi întreţine
construcţii, plantaţii sau execută alte lucrări pe teritoriul
său nu are dreptul să pericliteze terenul vecin sau să
compromită trăinicia construcţiilor, lucrărilor sau plantaţiilor
situate pe acesta.”
5. Prevederile relevante ale Convenţiei europene pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
amendată prin protocoalele adiţionale la această convenţie
(încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de
Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.1298-XIII
din 24 iulie 1997, M.O. nr.54-55/502, 1997), în continuare
– „Convenţia Europeană”, sunt următoarele:
Articolul 8
Dreptul la respectare a vieţii private şi de familie
„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale
private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei
sale.
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2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în
exercitarea acestui drept decît în măsura în care acest
amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură
care, într-o societate democratică, este necesară pentru
securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea
economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor
penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea
drepturilor şi libertăţilor altora.”
Articolul 1 din Primul Protocol adiţional
Protecţia proprietăţii
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea
sa decît pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile
prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului
internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului
statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare
pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor
contribuţii, sau a amenzilor.”
6. Prevederile relevante ale Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, adoptată la New
York la 10 decembrie 1948, la care Republica Moldova a
aderat prin Hotărîrea nr.217-XII din 28 iulie 1990 (Veştile
nr.8/233, 1990), sunt următoarele:
Articolul 17
„1. Orice persoană are dreptul la proprietate atît singură
cît şi în asociere cu alţii.
2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea
sa.”
Articolul 29
„1. Individul are îndatoriri faţă de colectivitate, numai în
cadrul acesteia fiind posibilă dezvoltarea liberă şi deplină
a personalităţii sale.
2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare
persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în
scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectului
drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii
cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării
generale, într-o societate democratică.
3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea, în nici un caz
să fie exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.”
ÎN DREPT
A. Argumentele autorului sesizării
7. Autorul sesizării a remarcat că, în linii generale,
obiectul sesizării se referă la un ansamblu de elemente şi
principii cu valoare constituţională interconexate, precum
protecţia şi limitele proprietăţii, dreptul la viaţă privată şi
inviolabilitatea domiciliului, asigurarea bunei vecinătăţi şi
securitatea raporturilor juridice.
8. Raportînd obiectul sesizării la dispoziţiile Legii
Supreme, autorul sesizării a constatat că articolul 46 din
Constituţie garantează dreptul la proprietatea privată şi
protecţia acesteia, precum şi obligă la asigurarea bunei
vecinătăţi. Astfel, dispoziţiile acestui articol obligă statul şi
ceilalţi subiecţi de drept să respecte proprietatea şi buna
vecinătate şi să se abţină de la orice acţiune ce ar aduce
atingere acestor drepturi cu valenţă constituţională.
9. Autorul sesizării menţionează că, potrivit art.127 alin.
(2) din Constituţie, statul garantează realizarea dreptului de
proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu
vin în contradicţie cu interesele societăţii. Mai mult ca atît,
unul dintre principiile fundamentale privind proprietatea
constă în faptul că aceasta nu poate fi folosită în detrimentul
drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului (art.9 alin.(2) din
Constituţie).
10. În virtutea dreptului de proprietate, proprietarul
este îndreptăţit să efectueze cu bunurile sale, în principiu,

orice acţiuni, dar realizarea prerogativelor proprietarilor în
deplinătatea lor poate să se reflecte negativ asupra intereselor altor membri ai societăţii, precum şi asupra societăţii
în întregime. Cadrul juridic concret al protecţiei dreptului
de proprietate este determinat de conţinutul şi limitele
proprietăţii, sarcină care, potrivit art.46 alin.(2), (4) şi (5)
din Constituţie, este de competenţa legislativului.
11. Din aceste considerente, legiuitorul a recurs la stabilirea unor îngrădiri în exercitarea dreptului de proprietate.
Scopul principal în stabilirea acestor îngrădiri constă în
crearea condiţiilor necesare pentru a face posibilă conlocuirea membrilor societăţii. Importanţa existenţei unor
asemenea reglementări constă în stabilirea unor limite
normale de exercitare a dreptului de proprietate pentru a
asigura buna vecinătate.
12. Autorul sesizării menţionează că scopul principal al
reglementării raporturilor de vecinătate constă în crearea
condiţiilor adecvate pentru a face posibilă conlocuirea
vecinilor şi evitarea conflictelor care pot apărea în legătură
cu exercitarea dreptului de proprietate de către fiecare
titular în parte. Dreptul de vecinătate reprezintă o limitare
legală a dreptului de proprietate, a cărui sferă de aplicare
este redusă. Libertatea fiecărui proprietar încetează acolo
unde începe vătămarea celuilalt proprietar. Orice drept este
restrîns prin libertatea altuia, orice drept este o atingere
adusă libertăţii altuia.
13. Autorul sesizării consideră că este necesară
tratarea mai detaliată a legăturii dintre apărarea dreptului
de proprietate şi apărarea dreptului de vecinătate, precum
şi a dreptului la viaţa privată şi inviolabilitatea domiciliului,
delimitate în Codul civil, raportată şi la practica judiciară
existentă atît la nivel naţional, cît şi internaţional.
14. De asemenea, autorul sesizării constată că actele
normative în domeniu nu conţin o reglementare clară cu
privire la zonele de siguranţă sau la zonele de protecţie,
precum şi cu privire la distanţele minime faţă de hotarul
vecin şi distanţele minime între construcţiile de diferite
dimensiuni, or, acest aspect prezintă o importanţă deosebită
nu numai prin prisma garantării dreptului de proprietate
privată, ci şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii sau a însuşi
dreptului la viaţă.
B. Aprecierea Curţii
15. Examinînd sesizarea sub aspectul admisibilităţii,
Curtea reţine următoarele.
Curtea Constituţională exercită jurisdicţia constituţională
la sesizarea subiecţilor specificaţi în articolul 25 din Legea
cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 38 din Codul
jurisdicţiei constituţionale.
16. Potrivit prevederilor legale, deputaţii în Parlament sînt
subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale.
17. La fel, articolul 135 alin. (1) lit. b) din Constituţie,
articolul 4 alin. (1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 4 alin. (1) lit.b) din Codul jurisdicţiei
constituţionale abilitează instanţa de jurisdicţie constituţională cu atribuţia de interpretare a Constituţiei.
18. În context, Curtea relevă că prerogativa cu care
a fost învestită prin articolul 135 alin. (1) lit. b) din Legea
Supremă presupune stabilirea sensului autentic şi deplin
al normelor constituţionale, care poate fi realizat prin interpretarea textuală sau funcţională, în măsura în care poate
fi dedusă din textul Constituţiei, ţinînd cont de caracterul
generic al normei, situaţiile concrete pe care legiuitorul
nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei,
reglementările ulterioare, precum şi situaţiile complexe în
care norma trebuie aplicată.
19. Concomitent, Curtea reţine că interpretarea dată
dispoziţiilor constituţionale comportă caracter oficial şi
obligatoriu pentru toţi subiecţii raporturilor juridice.
20. În mai multe hotărîri ale sale, Curtea a relevat că
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scopul oricărei interpretări a normelor constituţionale este
de a asigura unitatea şi înţelegerea corectă a conţinutului şi
sensului lor autentic. Interpretarea oficială este imperativă în
cazurile în care incertitudinea normelor constituţionale este
determinată de o situaţie concretă şi această incertitudine
nu poate fi soluţionată printr-o altă procedură jurisdicţională. Necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată
prin esenţa problemei de drept rezultată din caracterul
neuniform al dispoziţiilor constituţionale.
21. Avînd în vedere importanţa interpretării dispoziţiilor
constituţionale, Curtea Constituţională tratează sesizările
de acest caracter cu o exigenţă deosebită. Acestea pot fi
acceptate pentru examinare în fond doar în cazul în care
dispoziţia constituţională, a cărei interpretare se solicită,
este incertă, ambiguă sau incompletă. La baza regulilor
de acceptare a sesizărilor pentru interpretarea Constituţiei
stă principiul separaţiei şi colaborării puterilor, consfinţit în
articolul 6 din Constituţie.
22. Curtea reţine că, în speţă, sesizarea vizează interpretarea articolului 46 alin.(5) din Constituţie, potrivit căruia:
„Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea
sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte
sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului”.
23. Curtea notează că articolul 46 din Legea Supremă
garantează dreptul la proprietatea privată şi protecţia
acesteia. Prin conţinutul său acest drept exclude posibilitatea îngrădirii, prin utilizarea pîrghiilor economice şi sociale,
precum şi obligă terţele persoane să se abţină de la orice
acţiune care ar aduce atingere acestui drept.
24. În respectiva succesiune logică, Curtea observă că
art. 315 din Codul civil statuează că proprietarul are dreptul
de posesiune, folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor sale
şi exercită acest drept în mod exclusiv, în nume şi interes
propriu, fără intervenţia altor persoane.
25. Totodată, Curtea reţine argumentul autorului
sesizării, potrivit căruia cadrul juridic al protecţiei dreptului
de proprietate este determinat şi de limitarea acesteia,
sarcină care, potrivit art. 46 alin. (2), (4) şi (5) din Constituţie, este de competenţa legislativului.
26. Subsecvent, potrivit articolului 72 alin. (3) lit. i) din
Constituţie, Parlamentul adoptă legi organice prin care
se reglementează regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii. Astfel, Parlamentul a fost învestit cu
competenţa de a stabili statutul juridic al participanţilor la
circuitul civil, temeiurile apariţiei dreptului de proprietate şi
modul de exercitare a acestuia.
27. Supunînd examinării preliminare datele referitoare la
obiectul sesizării, Curtea observă că argumentele invocate
pentru interpretarea prevederilor constituţionale ţin de
limitarea prerogativei de exercitare a dreptului de proprietate privată, prevăzută la articolul 46 alin.(5) din Constituţie, limitare reglementată prin legi speciale, adoptate în
dezvoltarea dispoziţiilor constituţionale.
28. În context, Curtea atestă că prevederea constituţională referitoare la limitarea dreptului de proprietate în
scopul asigurării bunei vecinătăţi a dobîndit o nuanţare
organică în Capitolul V din Codul civil intitulat „Dreptul
de vecinătate”. Prin urmare, Curtea consideră necesar a
analiza prevederile legale în corelare cu obiectul sesizării
pentru a nu comite o ingerinţă în sfera de activitate a
Parlamentului.
29. Curtea reţine că, dezvoltînd norma constituţională, legiuitorul a stabilit în articolele 377-394 din Codul
civil limitele şi modalitatea de exercitare a dreptului de
vecinătate. Potrivit prevederilor art. 377 din Codul civil:
„Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile
învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor
prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se
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consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se
pot produce influenţe reciproce.”
30. În context, din considerentul că realizarea prerogativelor proprietarului în deplinătatea lor poate să se reflecte
negativ asupra intereselor altor membri ai societăţii, precum
şi asupra societăţii în întregime, legiuitorul a recurs la stabilirea unor îngrădiri în exercitarea dreptului de proprietate.
31. Potrivit celor enunţate supra, Curtea reiterează că
îngrădirile dreptului de proprietate decurg atît din art. 46
alin. (5) din Constituţie, cît şi din art. 315 alin. (3) din Codul
civil, care prevede că dreptul de proprietate poate fi limitat
prin lege sau de drepturile unui terţ.
32. Curtea menţionează că, reieşind din cadrul legal
existent, scopul principal în stabilirea îngrădirilor dreptului
de proprietate constă în crearea condiţiilor necesare pentru
a face posibilă conlocuirea membrilor societăţii.
33. După cum s-a relatat, printre îngrădirile dreptului
de proprietate se numără şi dreptul de vecinătate, care
reprezintă o limitare legală şi cu o sferă de aplicare redusă.
Acesta se explică prin faptul că normele dreptului de
vecinătate sunt aplicabile numai între proprietarii terenurilor
sau bunurilor imobile vecine. Vecinătatea este o stare de
fapt care generează anumite drepturi şi obligaţii pentru
proprietarii terenurilor sau altor bunuri imobile de unde se
pot produce influenţe reciproce. Pentru asemenea situaţii,
pentru proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri
imobile legea instituie obligaţia generală de a se respecta
reciproc.
34. Prin prisma întrebărilor abordate de către autorul
sesizării, Curtea menţionează că legislaţia actuală cuprinde
reglementări detaliate privind influenţa vecină admisibilă,
atentarea inadmisibilă, cererea de înlăturare a pericolului
de prăbuşire, distanţa pentru construcţii şi situaţiile în care
se admite depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul
construcţiei, precum şi modalitatea de soluţionare a litigiilor
privind hotarul.
35. În contextul celor invocate, Curtea relevă că, în
argumentarea criticii sale, autorul sesizării face abstracţie
de dispoziţiile legale existente. Potrivit acestor dispoziţii,
legiuitorul a stabilit cadrul juridic pentru exercitarea dreptului
de proprietate, în accepţiunea conferită de Constituţie, în
aşa fel încît să nu vină în coliziune cu interesele generale
sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de
drept, instituind soluţii juridice echitabile.
36. Totodată, Curtea reţine că sesizarea abordează
situaţii de fapt cu caracter litigios. Or, Curtea nu este
competentă a analiza aplicarea unei dispoziţii legale unei
situaţii concrete.
37. La fel, Curtea menţionează că soluţionarea litigiilor
concrete între persoane concrete este atribuţia exclusivă
a instanţelor judecătoreşti, acestea fiind şi singurele în
măsură să cuantifice in concreto efectele aplicării normei la
situaţia de fapt dedusă instanţei, prin raportarea normelor
contestate atît la dispoziţiile constituţionale, cît şi la prevederile Convenţiei Europene.
38. Curtea relevă că este de competenţa instanţei de
judecată de a stabili dacă pentru fiecare caz în parte sunt
respectate dispoziţiile legale privind limita de exercitare a
dreptului de proprietate.
39. De asemenea, soluţionarea întrebărilor abordate
de autorul sesizării ar echivala cu transformarea instanţei
de contencios constituţional într-un legislator pozitiv, lucru
care ar contraveni art. 60 din Constituţie, potrivit căruia
„Parlamentul este [...] unica autoritate legislativă a ţării”.
40. În context, Curtea menţionează că interpretarea
normei constituţionale cuprinse în articolul 46 alin.(5) în
aspectul sugerat în sesizare ar însemna comiterea unei
imixtiuni în atribuţiile exclusive ale Parlamentului.
41. Totodată, potrivit prevederilor articolului 66 din
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Constituţie, Parlamentul:
„c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării”.
42. La fel, Curtea reţine şi prevederile art. 4 din Legea
nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative,
potrivit cărora actul legislativ trebuie să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul
juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a
legislaţiei. Articolul 43 din respectiva lege prevede că interpretarea oficială a legilor ţine de competenţa exclusivă a
Parlamentului.
43. În context, Curtea relevă că, în cazul în care există
ambiguităţi în aplicarea legii, la care se face referire în
sesizare, ce ţin de omisiuni legislative, urmează să se
opereze cu procedeele tehnice stipulate în Legea nr.780-XV
din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.
44. Concomitent, potrivit jurisprudenţei Curţii:
”Interpretarea dispoziţiilor Legii Supreme de către
Curtea Constituţională are drept scop eliminarea ambiguităţilor, elucidarea conţinutului şi evidenţierea principiilor
de drept cuprinse în ele” (Decizia Curţii Constituţionale din
25.12.2003).
45. Astfel, în lumina prevederilor legale pertinente
existente, Curtea constată că dispoziţiile constituţionale ale
articolului 46 alin.(5), potrivit cărora „Dreptul de proprietate privată obligă [...] asigurarea bunei vecinătăţi,
[...]”, nu conţin ambiguităţi, imprecizii sau neclarităţi, ele
fiind exprese, prin urmare, nu necesită a fi interpretate de
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

către Curtea Constituţională. Potrivit art.31 alin. (3) din
Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.4 alin.(3)
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea examinează în
exclusivitate chestiuni de drept. Or, constatarea unei situaţii
sau a existenţei unui fapt nicidecum nu poate fi considerată
o chestiune de drept.
46. Prin sesizarea în cauză, Curţii Constituţionale i se
cere să se pronunţe în vederea interpretării unor prevederi
stabilite prin legi organice, ceea ce ar însemna depăşirea
limitelor competenţei proprii, stabilite de articolul 31 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolul 6
din Codul jurisdicţiei constituţionale. Or, după cum s-a
menţionat anterior, interpretarea legilor şi asigurarea
unităţii reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării
este atribuţia de bază a Parlamentului, unica autoritate
legislativă a statului.
Concluzionînd cele expuse şi călăuzindu-se de prevederile articolelor 24 alin.(1), 26 alin.(1), 31 din Legea cu
privire la Curtea Constituţională, articolelor 6 alin.(1) şi (2),
39 alin.(2), 40, alin.(3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
DECIDE:
1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea
pentru interpretarea articolului 46 alin.(5) din Constituţia
Republicii Moldova.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă
nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se
publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Alexandru TĂNASE

Nr. 3. Chişinău, 12 aprilie 2013.
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PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
HOTĂRÎRE

331

privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
În scopul realizării acţiunii prioritare de sporire a protecţiei
sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului
bugetar, prevăzute în Programul de activitate al Guvernului
„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”
pentru anii 2011-2014, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a
prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor
alocate pentru anul respectiv.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei
Ministrul finanţelor

Valentina Buliga
Veaceslav Negruţa

Nr. 264. Chişinău, 17 aprilie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 264
din 17 aprilie 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu
privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile
bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.
66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la punctul 51 din hotărîre, cifra „2012” se substituie
cu cifra „2013”;

2) în tabelul de la anexa nr.8, poziţia „Ingineri de alte
specialităţi, economist, jurisconsult, contabil-revizor, traducător, traducător dactilolog, psiholog, redactor, sociolog,
metodist, fiziolog, pictor” se completează cu cuvintele
„ , specialist serviciu personal”;
3) anexele nr.18 şi nr.19 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.18
la Hotărîrea Guvernului nr.381
din 13 aprilie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială
Salariile tarifare şi salariile de funcţie, lei
Categoria
de
salarizare

1
2
3

14

pentru
pentru
medici, şi
medici,
personalul
farmacişti şi
medical cu
personalul
medical cu
studii medii
de specistudii medii
alitate din
de speciinstituţiile de
alitate din
transfuzie a instituţiile de
profil sanitasîngelui
(k= 1,30)
ro-epidemiologic, pentru
personalul
medical din
instituţiile de
învăţămînt şi
de asistenţă
socială
(k= 1,10)
x
x
x
x
x
x

pentru personalul medical
din alte instituţii medicosanitare,
pentru personalul de specialitate, inclusiv
cu funcţii de
conducere,
din instituţiile
de asistenţă
socială
(k= 1,0)

pentru
personalul
cu funcţii
complexe
din toate
instituţiile
sanitare şi
de asistenţă
socială
(k= 1,0)

x
x
x

900
910
915

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

x
x
1209
1216
1229
1248
1274
1300
1326
1352
1378
1417
1456
1521
1586
1651
1716

x
1018
1023
1029
1040
1056
1078
1100
1122
1144
1166
1199
1232
1287
1342
1397
1452

x
925
930
935
945
960
980
1000
1020
1040
1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320

920
925
930
935
945
960
980
1000
1020
1040
1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320
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Anexa nr.19
la Hotărîrea Guvernului nr.381
din 13 aprilie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile de învăţămînt, cultură,
artă, sport şi din alte domenii din sfera socială

Salariile tarifare şi salariile de funcţie, lei
Categoria
de
salarizare

pentru
metodiştii
centrelor
metodice

1
2
3
4
5
6
7
8
9

x
x
x
x
x
x
x
x
x

pentru perso- pentru persopentru
personalul
nalul artistic
nalul de profil
şi de creaţie,
din domeniul
cu funcţii
complexe din
bibliotecari şi
sportului
alţi specialişti
(cu excepţia
instituţiile
din domeniul
cadrelor
din domeniul
învăţăculturii,
didactice
inclusiv cu
din şcolile
mîntului,
funcţii de
sportive), din culturii, artei,
conducere
organele de
sportului, din
(k= 1,10)
informare în
alte domenii
ale sferei
masă, din alte
domenii ale
sociale,
sferei sociale
inclusiv din
(k= 1,0)
autorităţile
administraţiei
publice
(k= 1,0)
x
x
900
x
x
910
x
x
915
x
x
920
1018
925
925
1023
930
930
1029
935
935
1040
945
945
1056
960
960

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

x
x
x
1248
1272
1308
1344
1404
1464
x
x
x
x

1078
1100
1122
1144
1166
1199
1232
1287
1342
1397
1452
x
x

980
1000
1020
1040
1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320
1380
1440

980
1000
1020
1040
1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320
1380
1440”.

2. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire
la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate
în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera
socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de
Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.
106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1) la punctul 9 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012” se
substituie cu cifra „2013”;
2) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.755
din 3 iulie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate
la sfera socială şi din Serviciul Hidrometeorologic de Stat
15

1090

16

1120

Categoria
de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1

900

17

1170

2

910

18

1220

3

915

19

1270

4

920

20

1320

5

925

21

1380

6

930

22

1440”.

7

935

8

945

9

960

10

980

11

1000

12

1020

13

1040

14

1060

3. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006
„Privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi
întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146),
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1) la punctul 8 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012” se
substituie cu cifra „2013”;
2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
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„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1062
din 15 septembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria
de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1

900

2

910

3

915

4

920

5

925

6

930

7

935

8

945

9

960

10

980

11

1000

12

1020

13

1040

14

1060

15

1090

16

1120

17

1170

18

1220

19

1270

20

1320

21

1380

22

1440”.

4. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006
„Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de
la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 11 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012”
se substituie cu cifra „2013”;
2) la anexa nr.1:
în denumire, cuvintele „Aparatului Guvernului” se
substituie cu cuvintele „Cancelariei de Stat”;
la poziţia unu şi doi din tabel, cuvîntul „general” se
exclude;
3) anexa nr.12 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului nr.1108
din 25 septembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice

16

Categoria
de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1

900

2

910

3

915

4

920

5

925

6

930

7

935

8

945

9

960

10

980

11

1000

12

1020

13

1040

14

1060

15

1090

16

1120

17

1170

18

1220

19

1270

20

1320

21

1380

22

1440”.

5. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006
„Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de
la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr. 174-177, art. 1351), cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 7 alineatul doi din hotărîre, cifra „2012”
se substituie cu cifra „ 2013”;
2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
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„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1258
din 1 noiembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice

Categoria
de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1

900

2

910

3

915

4

920

5

925

6

930

7

935

8

945

9

960

10

980

11

1000

12

1020

13

1040

14

1060

15

1090

16

1120

17

1170

18

1220

19

1270

20

1320

21

1380

22

1440”.

6. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu
privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public
din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art.
62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1) în hotărîre:
la punctul 5, cuvintele „funcţionarii aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică, al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare şi al Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic”
se exclud;
la punctul 17 alineatul doi, cifra „2012” se substituie
cu cifra „2013”;
2) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.47
din 12 ianuarie 2007
Salariile de funcţie
pentru personalul din organizaţiile de drept public
din sfera ştiinţei şi inovării

Categoria
de
salarizare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Salariul de funcţie, lei
pentru cercetătorii
pentru persoştiinţifici, inclusiv cu
nalul de specifuncţii de conducere, alitate, inclusiv
din organizaţiile de
cu funcţii de
drept public din sfera conducere, din
ştiinţei şi inovării
organizaţiile
(k= 1,50)
auxiliare din
sfera ştiinţei şi
inovării
(k= 1,0)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1470
x
1500
x
1530
1020
1560
1040

pentru personalul cu funcţii
complexe, din
organizaţiile de
drept public din
sfera ştiinţei şi
inovării
(k= 1,0)

900
910
915
920
925
930
935
945
960
980
1000
1020
1040

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1590
1635
1680
1755
1830
1905
1980
2070
2160
2280
2430

1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320
1380
x
x
x

1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320
1380
1440
x
x”.

7. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007
„Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei
judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24,
art.138), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1) la punctul 10 din hotărîre, cifra „2012” se substituie
cu cifra „2013”;
2) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
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„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.122
din 7 februarie 2007
Salariile de funcţie
pentru personalul instituţiilor de expertiză judiciară

Categoria
de
salarizare

1
2
3
4
5
6
7
8

pentru
experţii
judiciari şi
personalul
medical
încadrat în
expertiza
medicolegală
(k= 1,50)

x
x
x
x
x
1395
1403
1418

Salariul de funcţie, lei
pentru
pentru
experţii
experţii
judiciari şi
judiciari
personalul
din Centrul
Naţional de
medical
încadrat în
Expertize
expertiza
Judiciare
psihiatricode pe lîngă
legală şi
Ministerul
Justiţiei
pentru cei
din secţiile
(k= 1,20)
de anatomie
patologică
(k= 1,30)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1209
x
1216
x
1229
x

pentru
personalul
cu funcţii
complexe
din toate
instituţiile
de expertiză
judiciară
(k= 1,0)

900
910
915
920
925
930
935
945

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1440
1470
1500
1530
1560
1590
1635
1680
1755
1830
1905
1980
x
x

1248
1274
1300
1326
1352
1378
1417
1456
1521
1586
1651
1716
x
x

x
x
x
x
x
1272
1308
1344
1404
1464
1524
1584
1656
1728

960
980
1000
1020
1040
1060
1090
1120
1170
1220
1270
1320
1380
1440”.

8. Tabelul 2 la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţiile de salarizare
a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat
cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr.56-59, art.245) va avea următorul
cuprins:
„Tabelul 2
la anexa nr.1

Salariile de funcţie minime garantate de stat
pe categoriile de salarizare pentru personalul instituţiilor
de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară
Categoria
de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1

900

2

910

3

915

4

920

5

925

6

930

7

935

8

945

9

960

10

980

332

11

1000

12

1020

13

1040

14

1060

15

1090

16

1120

17

1170

18

1220

19

1270

20

1320

21

1380”.

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea art. 12 al Legii nr. 231
din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul
PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare
Ministrul justiţiei
Nr. 274. Chişinău, 22 aprilie 2013.
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de lege pentru modificarea art. 12 al Legii nr. 231 din
23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
Vladimir FILAT

Valeriu Lazăr
Vasile Bumacov
Oleg Efrim
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HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 886 din 6 august 2007

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr.886 din 6 august 2007 „Cu privire
la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art. 931)
se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi
autorităţile administraţiei publice locale implicate în reali-

zarea acţiunilor prevăzute în Politica Naţională de Sănătate vor
informa Ministerul Sănătăţii anual, pînă la data de 15 martie,
despre măsurile întreprinse.”;
2) se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
„4. Ministerul Sănătăţii va raporta Guvernului anual, pînă
la data de 1 aprilie, despre realizarea măsurilor cuprinse în
Politica Naţională de Sănătate”.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii

Andrei Usatîi

Nr. 275. Chişinău, 22 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Codului funciar nr. 828-XII
din 25 decembrie 1991

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul

de lege pentru modificarea şi completarea Codului funciar
nr. 828-XII din 25 decembrie 1991.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
şi industriei alimentare
Ministrul justiţiei

Vasile Bumacov
Oleg Efrim

Nr. 276. Chişinău, 23 aprilie 2013.

335

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea

Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din
24 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei

Oleg Efrim

Nr. 277. Chişinău, 23 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea art. 15 din Legea cu privire
la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 şi a Codului
contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul
de lege pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea

cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 şi a
Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul culturii
Ministrul justiţiei

Boris Focşa
Oleg Efrim

Nr. 279. Chişinău, 24 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea
Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.125 din
18 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind
eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor
Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2013, nr. 36-40, art.171) se completează cu punctul 1241
cu următorul cuprins:
„124 1. Străinii care intră în Republica Moldova pe
segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene,

necontrolat de autorităţile moldoveneşti, sînt obligaţi, în
termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de
stat, să declare despre aceasta la una dintre următoarele
structuri:
1) subdiviziunile Î.S. „CRIS „Registru”;
2) subdiviziunile Biroului migraţie şi azil.
Pentru a fi luaţi în evidenţă, străinii prezintă actele de
călătorie care le permit intrarea în Republica Moldova.”

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene
Ministrul afacerilor interne
Ministrul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor

Iurie Leancă
Dorin Recean
Pavel Filip

Nr. 281. Chişinău, 24 aprilie 2013.

338

HOTĂRÎRE
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.650
din 12 iunie 2006

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind
PRIM-MINISTRU

salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de
comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice” (se anexează).
Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne
Ministrul finanţelor
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei

Dorin Recean
Veaceslav Negruţa
Valentina Buliga

Nr. 282. Chişinău, 24 aprilie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 282
din 24 aprilie 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 650
din 12 iunie 2006
Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind
salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de
comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) în tot textul hotărîrii şi în anexele la aceasta, cuvintele
„organele afacerilor interne”, la orice formă gramaticală,
se substituie cu cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne”, la
formele gramaticale corespunzătoare;
2) la punctul 9 alineatul trei, după cuvintele „Ministerului
Afacerilor Interne” se introduc cuvintele „şi autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordine”;
3) la punctul 13 alineatul doi, cuvîntul „Colaboratorilor” se substituie cu cuvîntul „Angajaţilor”, iar cuvintele
„afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „Ministerului
Afacerilor Interne”;
4) în anexa nr.2 :
la punctul 1:
în alineatul unu, cuvîntul „departamentelor” se substituie

20

cu cuvintele „autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordine”;
în alineatul doi, cifrele „2-10” se substituie cu cifrele
„2- 3”;
după alineatul doi, se introduc două alineate cu
următorul cuprins:
„categoriile de salarizare pentru efectivul de trupă şi
corpul de comandă din subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne,
conform tabelelor nr. 4-8 din prezenta anexă;
categoriile de salarizare pentru funcţiile efectivului de
trupă şi corpului de comandă ale unităţilor artistice subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform tabelului nr.
9 din prezenta anexă”;
în alineatul trei, cifra „11” se substituie cu cifra „10”;
în alineatul patru:
cuvintele „Departamentul Situaţii Excepţionale” se
substituie cu cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”;
cifra „12” se substituie cu cifra „11”;
în alineatul cinci, cifra „13” se substituie cu cifra „12”;
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la punctul 2:
în subpunctul 2), cuvintele „secţiei tehnico-explozive a
Direcţiei tehnico-criminalistice a Departamentului poliţiei
a” se substituie cu cuvintele „secţiei tehnico-explozive a
Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare din
subordinea Inspectoratului General al Poliţiei al”;
în subpunctul 6), cuvintele „ofiţerii operativi de sector,
colaboratorii unităţilor de gardă, colaboratorii serviciilor de
patrulare şi santinelă” se substituie cu cuvintele „ofiţerii
de sector, şefii de post, şefii de sector, angajaţii serviciilor
de gardă, angajaţii serviciilor de patrulare”, iar în a doua
propoziţie, cuvintele „colaboratorii organelor afacerilor
interne” se substituie cu cuvîntul „angajaţii”;
5) punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. Se acordă şefului Direcţiei de poliţie a municipiului
Chişinău şi şefului Inspectoratului de poliţie al municipiului
Bălţi dreptul de a stabili sporuri la salariile de funcţie în
următoarele mărimi: angajaţilor serviciilor de urmărire
penală – pînă la 80%; angajaţilor serviciilor de investigaţii
– pînă la 70%; angajaţilor serviciilor securitate publică şi
patrulă, angajaţilor serviciului de gardă – pînă la 50%,
utilizîndu-se lunar în acest scop pînă la 30% din fondul
lunar de salarizare, calculat în raport cu salariul de funcţie,
precum şi din contul mijloacelor economisite din fondul de
salarizare al subdiviziunilor respective.
Se acordă şefului Inspectoratului naţional de patrulare
dreptul de a stabili spor la salariu de funcţie angajaţilor
serviciilor de securitate publică şi patrulă, angajaţilor serviciului de gardă în mărime de pînă la 50%, utilizîndu-se lunar
în acest scop pînă la 30% din fondul lunar de salarizare,
calculat în raport cu salariul de funcţie, precum şi din
contul mijloacelor economisite din fondul de salarizare al
subdiviziunii respective.”;
6) la punctul 5:
cuvintele „organele afacerilor interne din municipiul
Bender şi raionul Dubăsari” se substituie cu cuvintele
„cadrul subdiviziunilor municipiului Bender şi raionului
Dubăsari”;
cuvîntul „colaboratorilor” se substituie cu cuvîntul
„angajaţilor”;
cuvîntul „organe” se substituie prin cuvîntul „subdiviziuni”;
cuvintele „2 salarii de funcţie” se substituie cu cuvintele
„1,5 salarii de funcţie”;
7) tabelele 1-12 vor avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.1
Salariile de funcţie
pentru angajaţii aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, care cad sub incidenţa
prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.320 din
27 decembrie 2012, pentru corpul de ofiţeri din
organul central al Inspectoratului General al Poliţiei,
pentru corpul de ofiţeri din aparatul central al
Departamentului Poliţiei de Frontieră şi pentru
corpul de conducere al aparatului central al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea
ministerului care asigură elaborarea politicilor
Funcţia

Grila de salarii, lei
pentru corpul
de conducere
al aparatului
central al
autorităţilor
administrative şi
instituţiilor din
subordi-nea
ministeru-lui
care asigu-ră
elaborarea
politicilor

pentru angajaţii
aparatului central
al Ministerului
Afacerilor Interne,
care cad sub
incidenţa prevederilor
art.68 alin.(1) din
Legea nr.320 din 27
decembrie 2012

pentru corpul de
ofiţeri din organul
central al Inspectoratului General al
Poliţiei şi Departamentului Poliţiei de
Frontieră

Director (şef) departament de
pe lîngă minister; şef inspectorat
general

-

2000-2750

2000-2750

Director (şef) direcţie generală;
şef inspectorat

1850-2600

1850-2600

1850-2600

Şef direcţie

1700-2450

1700-2450

1700-2450

Şef secţie

1500-2250

1500-2250

1500-2250

Şef serviciu, birou

1400-2100

1400-2100

-

Specialist principal, inspector
principal

1300-1950

1300-1950

-

Specialist superior, inspector
superior

1200-1800

1200-1800

-

1100-1650

1100-1650

-

Specialist, inspector

Notă:
Conform prevederilor prezentului tabel se stabilesc
salariile de funcţie pentru corpul de conducere al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea ministerului
care asigură elaborarea politicilor:
Inspectoratul Naţional de Investigaţie, inclusiv:
- Direcţia nr. 1- nr. 7
- Centrul pentru combaterea traficului de persoane
- Centrul pentru combaterea crimelor informatice
Inspectoratul naţional de patrulare
Direcţia generală urmărire penală
Centrul cooperare poliţienească internaţională
Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare
Departamentul trupelor de carabinieri
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei
Serviciul tehnologiilor informaţionale
Biroul migraţie şi azil (conducerea Biroului)
Tabelul nr.2
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri
al autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Funcţia

Şef direcţie generală

Categoria de
salarizare
20-21

Şef direcţie

20

Şef policlinică

17-20

Şef secţie, şef comisie, şef centru

18-19

Inspector principal, ofiţer de investigaţii principal

17-18

Inspector superior, ofiţer de investigaţii superior, ofiţer superior de
urmărire penală
Inspector, ofiţer de investigaţii, ofiţer de urmărire penală

16-17
15-16

Tabelul nr.3
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile corpului de
ofiţeri al instituţiilor de învăţămînt din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne
Funcţia

Categoria de salarizare

Conducător (rector)

20-21

Conducător de facultate

19-20

Şef secţie, şef catedră

19

Şef serviciu, inspector principal, profesor universitar, conferenţiar
universitar

17-18

Ofiţer superior, inspector superior, inginer superior, lector universitar

16-17

Ofiţer, inginer, instructor, lector

15-16

Tabelul nr.4
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri
al subdiviziunilor subordonate Inspectoratului
General al Poliţiei
Funcţia

Categoria de salarizare

Şef direcţie

20-21

Şef secţie

19-20

Şef serviciu
Inspector principal, ofiţer principal, expert-criminalist principal; ofiţer
superior de urmărire penală pentru cazuri excepţionale

18
17-18

Inspector superior, ofiţer superior, expert-criminalist superior

16-17

Inspector, ofiţer, expert-criminalist

15-16
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Tabelul nr.5
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri
al subdiviziunilor cu destinaţie specială
subordonate Inspectoratului General al Poliţiei
Funcţia

Categoria de salarizare

Comandant

20-21

Comandant detaşament, şef secţie

18-19

Şef serviciu, comandant grup

17-18

Inspector principal

16-17

Inspector superior, jurist superior

15-16

Inspector, specialist, ofiţer,

14-15

medic

Tabelul nr.9

CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă
şi corpului de comandă
ale unităţilor artistice subordonate Ministerului
Afacerilor Interne
Funcţiile

Categoria de salarizare

Director artistic

Tabelul nr.6
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri
al subdiviziunilor de front şi patrulare subordonate
Inspectoratului General al Poliţiei
Funcţia

26 aprilie 2013

18-19

Dirijor, solist-vocalist, inspector superior, specialist superior

16-17

Artist, solist, inspector, specialist

12-13

Tabelul nr.10
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile de bază ale
efectivului de trupă şi corpului de comandă
ale Departamentului trupelor de carabinieri al
Ministerului Afacerilor Interne
Funcţia

Categoria de
salarizare

I. Corpul de ofiţeri al aparatului central

Categoria de salarizare

Prim-adjunct al comandantului

20-21

Comandant brigadă

21

Comandant regiment

20

Comandant batalion

19-20

Specialist principal

Şef secţie, comandant companie

18-19

Specialist superior, ofiţer superior

16-17

Specialist, ofiţer

15-16

Şef serviciu, comandant pluton

Şef direcţie

18

Inspector principal, comandant grup

17-18

Inspector superior, ofiţer superior

16-17

Inspector, ofiţer, instructor, medic

15-16

20

Şef secţie

18-19
18

II. Corpul de ofiţeri al subdiviziunilor Departamentului
Comandant de:
brigadă

20

batalion

18-19

companie

Tabelul nr.7
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri
al inspectoratelor de poliţie, Direcţiei de poliţie a
municipiului Chişinău şi Direcţiei de poliţie a UTA
Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
Funcţia

17

pluton

16-17

grup

15-16

Şef centru, secţie

18-19

Specialist principal

17-18

Specialist superior, ofiţer superior, dirijor militar

16-17

Ofiţer, specialist

15-16
III. Efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri
Categoria tarifară

Categoria de salarizare
Direcţia de poliţie a
municipiului Chişinău;
Direcţia de poliţie a UTA
Găgăuzia (Gagauz-Yeri)

prima
grupă
tarifară

Şef direcţie, inspector-şef

20-21

19-20

19-20

Şef secţie, comandant batalion

19-20

19-20

18-19

Şef serviciu, comandant companie

18-19

18

17-18

18

17-18

16-17

17-18

16-17

15-17

Şef sector, şef izolator
Inspector principal, ofiţer principal, specialist
principal; comandant pluton; şef post
Inspector superior, specialist superior, ofiţer
superior
Inspector, specialist, jurist, ofiţer

alte
localităţi

16-17

15-16

14-16

15-16

14-15

14-15

Notă:
Prima grupă tarifară cuprinde municipiile Chişinău,
Bălţi, Bender.
Tabelul nr.8
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă
şi corpului de comandă inferior ale Ministerului
Afacerilor Interne
Funcţia

Categoria de salarizare
prima grupă
tarifară

Şef depozit, comandant echipă

alte
localităţi

12-13

12

12

11-12

Inspector inferior, tehnician, cavalerist

11-12

10-11

Poliţist

11-13

8-12

Plutonier, ajutor ofiţer de serviciu, armurier superior, inspector,
instructor, maistru

Categoria de
salarizare

I

9

II

10

III

11

IV*

11

V

12

VI*

12

VII

13

VIII*

13

IX

14

Notă:
* Grilele de salarii pentru categoriile tarifare IV*, VI*
şi VIII* se determină în mărimea medie a grilelor stabilite
pentru categoriile de salarizare alăturate, respectiv 11 şi
12 pentru categoria IV*, 12 şi 13 pentru categoria VI*, 13
şi 14 pentru categoria VIII*.
Tabelul nr.11
CATEGORIILE
de salarizare pentru funcţiile de bază ale
efectivului de trupă şi corpului
de comandă ale Serviciului Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale
al Ministerului Afacerilor Interne
Funcţia

Categoria de salarizare
I. Corpul de ofiţeri al aparatului central

Şef direcţie

20

Şef secţie

18-19

Specialist principal

18

Specialist superior, ofiţer superior

16-17

Specialist, ofiţer

15-16
II. Corpul de ofiţeri al subdiviziunilor Serviciului

Şef: direcţie, centru, obiect special, secţie raională; comandant:
detaşament, unitate

22

19-20

Şef: secţie, catedră

17-19

Şef: serviciu, schimb, gardă, unitate

16-18
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Specialist principal

15-17

Specialist coordonator, inspector coordonator

14-16

Specialist, inspector

13-15

III. Efectivul de trupă şi corpul de comandă inferior
Şef: secţie, unitate; instructor: scafandru, chimist-dozimetrist;
ajutor al ofiţerului de serviciu, inspector, maistru protecţie contra
gaze şi fum, plutonier, tehnician superior, contabil-şef

12-13

Şef: echipă, staţie radio; inspector inferior, operator, contabil,
instructor: chinolog, conducător auto; maistru, scafandru, tehnician,
salvator superior, salvator, pompier superior, pompier, felcer

10-12

Codificator, radiotelefonist superior, alt efectiv

10-12

Tabelul nr.12
CATEGORIILE
de salarizare pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri
din subdiviziunile Poliţiei de Frontieră
Funcţia

Categoria
de salarizare

Şef direcţie regională, şef centru

21

Şef secţie, şef sector

20

Şef serviciu

19

Şef unitate, specialist, ofiţer analiza riscului, ofiţer de serviciu,
medic de specialitate
Şef schimb, inspector superior

16-18
17

Ajutor al ofiţerului de serviciu, şef gardă, şef depozit

15-16

Corpul de subofiţeri

9-14”;

8) în anexa nr. 8, la ultima poziţie, după cuvintele „al
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serviciului intern” se introduc cuvintele „ , caporal de
poliţie”;
9) în anexa nr. 14:
la punctul 1, cuvintele „colaboratorilor organelor afacerilor interne” se substituie cu cuvintele „angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne”;
la punctul 5, alineatul trei va avea următorul cuprins:
„Poliţiştii eliberaţi din serviciu beneficiază de o indemnizaţie unică în mărimile şi modul stabilit de art.65 alin. (2) al
Legii nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea
Poliţiei şi statutul poliţistului (persoanelor rechemate din
rezervă li se va achita diferenţa indemnizaţiei pe perioada
de rechemare).
punctul 61 va avea următorul cuprins:
„6 1. Poliţiştilor efectivului de trupă şi corpului de
comandă al Centrului pentru combaterea traficului de
persoane şi poliţiştilor Birourilor combaterea traficului
de persoane ale Secţiilor Nord şi Sud ale Inspectoratului
naţional de investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei,
precum şi persoanelor detaşate în Centru li se stabileşte o
indemnizaţie lunară în mărime de 1000 lei.”;
10) la punctul 11, cuvintele „ai organelor afacerilor
interne” se substituie cu cuvintele „al Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordinea acestuia”.

DISPOZIŢIE

În legătură cu sărbătorirea pe 27 aprilie a Zilei Drapelului
de Stat al Republicii Moldova:
1. Cancelaria de Stat, în comun cu primăriile comunei
Vădeni, raionul Soroca, comunei Bălăneşti, raionul
Nisporeni, comunei Lărguţa, raionul Cantemir, va organiza
arborarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova, pe data
PRIM-MINISTRU

de 27 aprilie 2013, pe catargele instalate conform Dispoziţiei
nr. 52-d din 2 iulie 2012.
2. Conducătorii autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale vor asigura organizarea festivităţilor
prilejuite de Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
Vladimir FILAT

Nr. 34-d. Chişinău, 24 aprilie 2013.
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PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova
445

ORDIN
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul
fiscal,
ORDON:
1. Se aprobă conform anexei, completările ce se
operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu
privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi
ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL ECONOMIEI

către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor
plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero.
2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune
în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.
Valeriu LAZĂR

Nr. 62. Chişinău, 17 aprilie 2013.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 62 din 17 aprilie 2013
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei
uşoare prestatoare de servicii pe
teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru
prestarea serviciilor pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor
plasării mărfurilor sub regim vamal de
perfecţionare activă

Tipul serviciilor
în conformitate
cu contractul

331.

„RONIDAL” S.R.L.
cod fiscal 1013600003743

Nr. 17 din 01 februarie 2013
Nr. 22 din 01 februarie 2013

18.2
18.2

332.

„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704

F/nr. din 01 martie 2013

18.2

333.

„ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121

Nr. 04/13 din 28 ianuarie 2013
Nr. 20 din 02 aprilie 2013

18.2
18.2

334.

Î.C.S. „MARTHATEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600059761

Nr. 01 din 26 martie 2013

18.2

335.

Î.C.S. „TEXTRE” S.R.L.
cod fiscal 1002600039304

Nr. 16 din 04 aprilie 2013
Nr. 18 din 10 aprilie 2013

18.2
18.2

336.

„VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025

Nr. 02 din 18 februarie 2013

18.2
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Nr. 92-95 (4410-4413)
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
446

HOTĂRÎRE
cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului
de Asigurare-Reasigurare “AECM ASIGURĂRI” S.R.L.

Urmare a examinării cererilor de reperfectare a licenţei
Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI”
S.R.L. (mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 140/2, IDNO
1010600026251) privind modificarea adresei juridice şi
adresei de desfăşurare a activităţii licenţiate, în temeiul
prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV
din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr.117-126 BIS), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din
Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28,
art.95),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se reperfectează licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare “AECM ASIGURĂRI” S.R.L. seria CNPF

nr.000633, eliberată la 22 octombrie 2010 pentru dreptul
de a desfăşura activitatea de intermediere în asigurări şi/
sau reasigurări a brokerului, prin:
a) modificarea adresei juridice din mun. Chişinău, or.
Codru, str. Dragomirna, 7 în mun. Chişinău, şos. Hînceşti,
140/2, cu eliberarea unui nou formular de licenţă;
b) modificarea adresei de desfăşurare a activităţii
licenţiate din mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 76/6 în mun.
Chişinău, şos. Hînceşti, 140/2.
2. Se recunoaşte nevalabil formularul de licenţă seria
CNPF nr.000633 eliberat anterior Brokerului de AsigurareReasigurare “AECM ASIGURĂRI” S.R.L.
3. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 325
lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI

Nr. 17/3. Chişinău, 11 aprilie 2013.

447

HOTĂRÎRE
cu privire la reperfectarea licenţei
Companiei de Asigurări “GALAS” S.A.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei
Companiei de Asigurări “GALAS” S.A. (mun. Chişinău,
str. Diordiţa, 2, IDNO 1002600000630) privind includerea
unei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate în anexa
la licenţă, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.
(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 14
alin. (6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV
din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Companiei de Asigurări
„GALAS” seria CNPF nr. 000093, eliberată la 12 februarie
2009 pentru dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul
asigurărilor (asigurări generale), prin substituirea anexei la
licenţă cu includerea următoarei adrese de desfăşurare a
activităţii licenţiate: or.Comrat, str.Pobeda, 283.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de
585 lei şi taxa pentru eliberarea unei copii de pe licenţă
în mărime de 585 lei se varsă la bugetul autorităţii de
supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI

Nr. 17/4. Chişinău, 11 aprilie 2013.

448

HOTĂRÎRE
cu privire la rezultatele controlului complex
privind respectarea legislaţiei în domeniul
asociaţiilor de economii şi împrumut
de către A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI”

În temeiul Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) nr. 4/8–O din 01.02.20131 şi Ordinului
Vicepreşedintelui C.N.P.F. nr. 14/1 din 04.02.2013, a fost
efectuat controlul complex privind respectarea legislaţiei
în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către
A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI” (s. Răzeni, r-nul Ialoveni), pentru
perioada de activitate 01.01.2011 – 30.09.2012.
A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI” (în continuare - asociaţia)
a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.

1003601001284, certificat de înregistrare de stat seria MD
0082656 din 19.02.2001 şi deţine licenţa de categoria A
seria CNPF nr. 000205, eliberată la data de 28.05.2009.
Conform datelor din rapoartele specializate aferente
perioadei supuse controlului, asociaţia a înregistrat deficite
faţă de unii indicatori normativi caracteristici activităţii
asociaţiilor de economii şi împrumut, care se prezintă în
tabelul ce urmează:

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 27-30, art.130

1
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(mii lei)
Perioada de
raportare

Valoarea
înregistrată

Normativul
stabilit

Abaterea
absolută (+, -)

30.06.2011

100,0

101,1

-1,1

30.06.2012

105,0

115,6

-10,6

30.09.2012

125,0

130,4

-5,4

Plasarea rezervei
instituţionale

Din rezultatele reflectate se constată că la situaţia din
30.06.2011, 30.06.2012 şi 30.09.2012 nu au fost respectate
cerinţele pct. 11 din Normele de prudenţă financiară a
asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea
C.N.P.F. nr. 17/8 din 30.04.20082 (în continuare - Normele
de prudenţă financiară), conform cărora asociaţia care
deţine licenţă de categoria A este obligată să asigure
plasarea şi menţinerea mărimii minime a rezervei instituţionale în conturi bancare de depozit la termen şi/sau în
valori mobiliare de stat.
Analiza evoluţiei principalilor indicatori ai activităţii
asociaţiei, care se prezintă în tabelul ce urmează, constată
majorarea tuturor indicatorilor înregistraţi.
(mii lei)
Nr.

Indicatorii

30.09.2011

30.09.2012

2012 faţă
de 2011
(-, +)

2012
faţă de
2011
(%)

1.

Împrumuturi
acordate

1569,8

2387,3

+817,5

152,1

2.

Provizioane
pentru pierderi
din împrumuturi

-85,3

-36,0

-49,3

42,2

3.

Total active

1717,1

2607,9

+890,8

151,9

4.

Credite bancare
şi împrumuturi
primite

1170,9

1915,3

+744,4

163,6

5.

Profit net
(pierdere netă)

74,0

116,3

+42,3

157,2

Contrar cerinţelor art. 9 alin. (2) lit. b), art. 44 alin. (1)
din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI
din 21.06.20073 (în continuare - Legea nr. 139-XVI din
21.06.2007) şi art. 29 alin. (6) din Legea contabilităţii nr.
113-XVI din 27.04.20074 (în continuare - Legea nr. 113-XVI
din 27.04.2007), rapoartele financiare şi specializate ale
asociaţiei nu reflectă imaginea reală şi fidelă a elementelor
contabile ale acesteia. Astfel, datele din rapoartele asociaţiei la situaţia din 30.09.2011, 31.12.2011 şi 30.09.2012
aferente cheltuielilor generale şi administrative, precum şi
provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi şi dobînzi,
nu corespund valorilor înregistrate în registrele contabile
obligatorii care au servit drept bază pentru întocmirea
rapoartelor în cauză, divergenţa înregistrată fiind de 8,0
mii lei şi, respectiv, 138,9 mii lei.
Directorul executiv al asociaţiei nu a asigurat efectuarea
inventarierii patrimoniului asociaţiei pentru întreaga perioadă
supusă controlului, fiind astfel încălcate cerinţele art. 13
alin. (2) lit. e) şi art. 24 alin. (1) din Legea nr. 113-XVI din
27.04.2007. Contrar prevederilor pct. 29 şi pct. 37 din
Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia
naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.19925 (în
continuare - Normele pentru efectuarea operaţiunilor de
casă), nu au fost respectate cerinţele privind efectuarea
reviziilor inopinate ale casieriei cel puţin o dată în trimestru
şi privind modul de amenajare a casieriei asociaţiei, lipseşte
încăperea specială amenajată şi izolată, destinată primirii,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 381
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399
5
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1992, nr. 11, art. 351
6
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 151-153, art. 354
7
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS
2
3

4
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eliberării şi păstrării provizorii a numerarului. Politica de
contabilitate a asociaţiei, aprobată la adunarea generală a
membrilor din 11.03.2012, nu a fost conformată prevederilor
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, art.
13 alin. (2) lit. b), art. 16 alin. (1) din Legea nr. 113-XVI din
27.04.2007 şi Standardului Naţional de Contabilitate nr.
63 “Prezentarea informaţiilor în rapoartele financiare ale
asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii
similare”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 89
din 28.10.20026. Contabilul-şef al asociaţiei nu a respectat
cerinţele de întocmire a documentelor primare ale asociaţiei
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 113-XVI din 27.04.2007, pct.23, pct. 25 şi pct. 26 din
Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă, fiind
constatat că toate registrele de casă din perioada supusă
controlului nu au fost semnate de către directorul executiv al
asociaţiei. Rectificările din unele registre nu sînt confirmate
prin semnăturile casierului şi contabilului-şef, iar foile din
acestea nu au fost numerotate consecutiv, în mod automat
în ordine crescîndă de la începutul anului.
Contrar cerinţelor pсt. 36 din Normele de prudenţă
financiară, administratorii asociaţiei au admis încălcarea
cerinţelor privind împrumuturile expirate şi dobînzile
aferente, fiind constatate 6 de cazuri în care asociaţia nu s-a
adresat în instanţa de judecată pentru rambursarea împrumuturilor şi dobînzilor aferente expirate mai mult de 90 de
zile în mărime de circa 20,3 mii lei. Nerespectînd cerinţele
art. 14 alin. (3) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007,
consiliul asociaţiei nu a aprobat nomenclatorul informaţiilor
şi documentelor confidenţiale, precum şi modul şi nivelul
de acces la acestea.
În perioada supusă controlului organele de conducere
ale asociaţiei nu au asigurat în deplină măsură respectarea procedurii de desfăşurare a adunărilor generale ale
membrilor. Astfel, contrar cerinţelor art. 38 alin. (6) din
Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, activitatea comisiei
de numărare a voturilor nu a fost consemnată în procesele-verbale ale adunărilor generale ale membrilor din
20.03.2011 şi 11.03.2012.
Reieşind din cele expuse, în temeiul prevederilor art.
8 lit. b) şi lit. f), art. 9 alin. (1) lit. d), art. 25 alin. (2) din
Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională
a Pieţei Financiare”7, art. 9 alin. (2) lit. b) şi lit. e), art.
46 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5), art. 49 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007, Normelor de prudenţă
financiară,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se iniţiază procedura de tragere la răspundere
contravenţională a directorului executiv al A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI” conform Codului contravenţional al Republicii
Moldova.
2. Se prescrie administratorilor A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI”
întreprinderea măsurilor privind înlăturarea încălcărilor
reflectate în actul de control şi respectarea necondiţionată
a prevederilor actelor legislative şi normative.
3. Se ia act de înlăturarea de către A.E.Î. „FURNICARĂZENI” a unor încălcări reflectate în actul de control şi
anume:
- respectarea, începînd cu trimestrul IV al anului 2012,
a cerinţelor pct. 11 din Normele de prudenţă financiară;
- efectuarea inventarierii patrimoniului asociaţiei în
conformitate cu ordinul directorului executiv nr. 69 din
29.12.2012;
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- rambursarea în perioada 05.10.2012-08.12.2012 de
către 5 membri a împrumuturilor acordate şi dobînzilor
aferente expirate mai mult de 90 de zile în mărime de circa
18,1 mii lei;
- aprobarea Politicii de contabilitate a asociaţiei în
conformitate cu ordinul directorului executiv nr. 015 din
26.02.2013.
4. A.E.Î. „FURNICA-RĂZENI” va prezenta lunar C.N.P.F.,

pînă la înlăturarea integrală a încălcărilor constatate,
rapoarte cu privire la măsurile întreprinse în vederea
executării pct. 2, cu anexarea copiilor documentelor justificative.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se
pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi
microfinanţare.
6. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI

Nr. 17/6. Chişinău, 11 aprilie 2013.

449

HOTĂRÎRE
cu privire la acordarea licenţei Societăţii cu Răspundere
Limitată “ANAVIMAX BROKER ASIGURARE de VIAŢĂ”

Urmare a examinării declaraţiei pentru eliberarea licenţei
Societăţii cu Răspundere Limitată „ANAVIMAX BROKER
ASIGURARE de VIAŢĂ” (mun. Chişinău, str. Paris, 26A, IDNO
1004600038530), în temeiul prevederilor art.8 lit.c), art.25
alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.8
alin.(1) lit.c) pct.34), art.10 alin.(1) şi alin.(2), art.18 alin.
(5) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
nr.26-28, art.95), art.49, art.50 din Legea nr.407-XVI din
21.12.2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acordă Societăţii cu Răspundere Limitată
“ANAVIMAX BROKER ASIGURARE de VIAŢĂ” licenţă pentru
dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări
a brokerului pe termen nelimitat.
2. Activitatea licenţiată se va desfăşura pe adresa: mun.
Chişinău, str. Paris 26A.
3. Taxa pentru eliberarea licenţei în mărime de 3250 lei
se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI

Nr. 18/6. Chişinău, 19 aprilie 2013.

450

HOTĂRÎRE
cu privire la acordarea licenţei Societăţii Comerciale
„T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” S.R.L.

Urmare a examinării declaraţiei pentru eliberarea
licenţei Societăţii Comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE
ASIGURARE” S.R.L. (mun. Chişinău, str.Ismail, 33, of.512,
IDNO 1006600013342), în temeiul prevederilor art. 8 lit.
c), art.25 alin.(2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998
„Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126
BIS), art. 8 alin. (1) lit. c) pct. 34), art. 10 alin. (1) şi alin.
(2), art. 18 alin.(5) şi alin. (8) din Legea nr. 451-XV din
30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art. 95), art. 49, art.
50 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 “Cu privire la
asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr. 47-49, art. 213),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acordă Societăţii Comerciale „T.A.T.I. GRUP
BROKER DE ASIGURARE” S.R.L. licenţă pentru dreptul de
a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi reasigurări a brokerului pe termen nelimitat, începînd cu data
de 19 aprilie 2013.
2. Activitatea licenţiată se va desfăşura pe adresa: mun.
Chişinău, str.Ismail 33, of.512.
3. Taxa pentru eliberarea licenţei în mărime de 3250 lei
se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI

Nr. 18/7. Chişinău, 19 aprilie 2013.

451

HOTĂRÎRE
cu privire la reperfectarea licenţei
Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei
Companiei de Asigurări “ASTERRA GRUP” S.A. (mun.
Chişinău, str. Octavian Goga, 26, of.1, IDNO 1006600032750)
privind includerea unei noi adrese de desfăşurare a activităţii

licenţiate în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8
lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998
„Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126
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BIS), art.14 alin.(6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din
Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28,
art.95),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se reperfectează licenţa Companiei de Asigurări
“ASTERRA GRUP” S.A. seria CNPF nr.000692, eliberată
la 13 septembrie 2011 pe termen nelimitat pentru dreptul
de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor generale,
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prin substituirea anexei la licenţă cu includerea următoarei
adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate: mun. Chişinău,
str. Independenţei, 22.
2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de
585 lei şi taxa pentru eliberarea unei copii de pe licenţă
în mărime de 585 lei se varsă la bugetul autorităţii de
supraveghere.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI

Nr. 18/8. Chişinău, 19 aprilie 2013.

452

HOTĂRÎRE
cu privire la înregistrări în Registrul de stat
al valorilor mobiliare

În temeiul Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire
la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655), Legii
nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.1-4, art.1), art.8 lit.m) şi lit.o), art.25 alin.(2) din
Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională
a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează în Registrul de stat al valorilor
mobiliare:
1.1 Valorile mobiliare conform dării de seamă privind
rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii

pe acţiuni ”AGENŢIA DE ADMINISTRARE ŞI SECURITATE
ECONOMICĂ” (IDNO 1003600078892; mun. Chişinău,
or. Codru, str. Izvoarelor, 22”A”) în sumă de 5010000
lei în număr de 5010000 acţiuni ordinare nominative cu
valoarea nominală 1 leu cu numărul înregistrării de stat
MD14ASEC1007 din contul mijloacelor băneşti şi aporturilor
nebăneşti;
1.2 Reducerea capitalului social al Societăţii pe acţiuni
“TRANSPORT” (IDNO 1003606006332; or. Teleneşti, str.
Dacia 26) cu 285160 lei prin anularea a 28516 acţiuni
de tezaur. Capitalul social al societăţii după reducere va
constitui 67590 lei divizat în 6759 acţiuni ordinare nominative
cu valoarea nominală de 10 lei.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

Victor CAPTARI
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HOTĂRÎRE
cu privire la deschiderea procedurii de remediere
financiară Companiei de Asigurări
„EUROASIG GRUP” S.A.

În cadrul supravegherii activităţii Companiei de Asigurări
„EUROASIG GRUP” S.A. (în continuare - CA „EUROASIG
GRUP” S.A. sau asigurătorul) Comisia Naţională a Pieţei
Financiare (C.N.P.F.), în baza ordinelor vicepreşedintelui
C.N.P.F. nr.101 din 04.09.2012, nr.119 din 10.10.2012,
nr.133 din 21.11.2012, nr.18 din 11.02.2013, a efectuat
analize din oficiu (pe perioada 01.01.2012-01.04.2013)
şi inspecţii în teren privind respectarea legislaţiei în
domeniul asigurărilor şi altor norme legale de către CA
„EUROASIG GRUP” S.A., în rezultatul cărora s-au constatat
următoarele.
Contrar prevederilor art.43 alin.(1) lit.a) şi alin.(4) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”1 (în
continuare – Legea nr.407-XVI din 21.12.2006), art.8 alin.
(1), art.12 alin.(1) lit.a) şi art.l4 alin.(1) din Legea nr.190-XIII
din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”2, conducerea CA
“EUROASIG GRUP” S.A. nu a stabilit un sistem intern de
administrare pentru examinarea operativă şi eficientă a
petiţiilor asiguraţilor (beneficiarilor) şi terţelor persoane.
Astfel, analiza din oficiu privind respectarea legislaţiei cu
1
2
3
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Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6, art.8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112

privire la protecţia consumatorului de către CA “EUROASIG
GRUP” S.A. a constatat că în perioada menţionată la
C.N.P.F. au fost înregistrate 28 de petiţii şi sesizări, în 9
cazuri fiind prescrisă revizuirea deciziei de plată a despăgubirii de asigurare, dar asigurătorul a întreprins măsuri
doar în 3 cazuri.
În cadrul examinării situaţiilor expuse în petiţiile
parvenite, s-a constatat că asigurătorul a admis cazuri de
stabilire a despăgubirii în cadrul asigurării obligatorii auto
în baza calculelor proprii, fapt ce contravine prevederilor
art.21 alin.(3) lit.f) şi art.23 alin.(4) din Legea nr.414-XVI
din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”3
(în continuare – Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006), a
admis cazuri de depăşire a termenului de soluţionare a
cererii de achitare a despăgubirii de asigurare în cel mult
3 luni din data informării despre cazul asigurat, ceea ce
contravine prevederilor art.19 alin.(1) lit.d), alin.(2) din
Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006, a admis cazuri de refuz
în achitarea despăgubirii de asigurare pe motivul neachi-
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tării de către asigurat a primei de asigurare brokerului,
fiind încălcate astfel prevederile art.17 alin.(2) din Legea
nr.407-XVI din 21.12.2006 şi art.8 alin.(4), art.9 alin.(5) din
Legea nr.414-XVI din 22.12.2006.
Conducerea CA “EUROASIG GRUP” S.A. nu a asigurat
executarea completă şi în termenul stabilit a prescripţiilor
expuse în Hotărîrea C.N.P.F. nr.31/12 din 28.07.2011
„Cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării
legislaţiei privind protecţia consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări
“EUROASIG GRUP” S.R.L.”4, pînă în prezent asigurătorul nu
a asigurat plasarea rapoartelor financiare şi specializate,
precum şi altei informaţii pe pagina oficială web, fiind
nerespectate prevederile art.40 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.20075, pct.5, pct.6 şi pct.12 din
Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii
profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei
privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F.
nr.8/6 din 26.02.20106.
Urmare a examinării sesizării depuse de Biroul Naţional
al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) şi analizei
documentare din oficiu privind respectarea de către a
CA “EUROASIG GRUP” S.A. a prevederilor legislaţiei în
domeniul asigurărilor referitor la achitarea contribuţiilor în
Fondul de protecţie a victimelor străzii, C.N.P.F. a prescris
prin Hotărîrea nr.48/1 din 23.11.20127 de a întreprinde
măsuri pentru achitarea datoriei de 172,2 mii lei, care a fost
executată cu încălcarea termenului stabilit, fiind achitate
deplin restanţele la Fondul de protecţie a victimelor străzii
doar în luna ianuarie 2013. Conform datelor prezentate
de BNAA la situaţia din 02.04.2013, asigurătorul repetat
înregistrează datorii faţă de Fondul de protecţie a victimelor
străzii în sumă de 68,6 mii lei, fiind încălcate prevederile
art.33 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, pct.4
şi pct.5 din Regulamentul cu privire la Fondul de protecţie
a victimelor străzii, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.19/11
din 09.04.20098.
Contrar prevederilor art.30 alin.(7) din Legea nr.407-XVI
din 21.12.2006, pct.3, pct.11, pct.16 şi pct.17 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de
lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin
Hotărîrea C.N.P.F. nr.2/1 din 21.01.20119 (în continuare
- Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), CA
„EUROASIG GRUP” S.A. a indicat în forma A-Active din
Raportul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de
lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului) la situaţiile
din 30.06.2012 şi 30.09.2012 valori ale activelor admise să
reprezinte fondurile asiguraţilor majorate cu 10,3 mln. lei
şi cu 5,4 mln. lei respectiv, ceea ce a influenţat majorarea
neîntemeiată a marjei de solvabilitate disponibile şi a ratei
de solvabilitate reflectate în rapoartele specializate ale
asigurătorului.
Nerespectînd prevederile art.30 alin.(3) din Legea
nr.407-XVI din 21.12.2006, pct.3 şi pct.4 din Regulamentul
privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate
ale asigurătorilor (reasigurătorilor), la situaţia din 30.09.2012
asigurătorul nu a determinat valoarea activelor recunoscute
la valoarea zero, care conform datelor evidenţei contabile

au constituit suma de 7746,5 mii lei, în consecinţă fiind
majorată neîntemeiat marja de solvabilitate disponibilă
şi implicit rata de solvabilitate raportată a Autorităţii de
supraveghere.
Urmare a recalculării ratei de solvabilitate la data de
30.09.2012, s-a stabilit că acest indicator constituie 64,6 la
sută, ceea ce este sub nivelul stabilit de prevederile pct.12
subpct.2) din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi
coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor),
în vigoare pînă la 02.11.2012, prin urmare nefiind asigurată
solvabilitatea şi stabilitatea financiară a asigurătorului
pe întreaga durată a obligaţiilor certe asumate conform
contractelor de asigurare şi a obligaţiilor viitoare, ceea ce
contravine prevederilor art.30 alin.(2) şi alin.(5) din Legea
nr.407-XVI din 21.12.2006.
CA „EUROASIG GRUP” S.A. nu a dispus la data de
30.09.2012 de active eligibile suficiente în sumă de
25921,1 mii lei pentru a acoperi fondurile asiguraţilor, fapt
ce contravine prevederilor art.30 alin.(6) lit.b) din Legea
nr.407-XVI din 21.12.2006 şi pct.11, 16, 17, 18 din Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de
lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor).
Nerespectînd prevederile art.41 alin.(1) şi alin. (4) lit.b)
din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 şi ale Hotărîrii C.N.P.F.
nr. 26/15 din 07.07.2011 „Cu privire la aprobarea formei
şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor)”10 (în continuare - Hotărîrii C.N.P.F. nr.
26/15 din 07.07.2011), asigurătorul a prezentat rapoartele
specializate la situaţiile din 30.06.2012, 30.09.2012 fără a
fi contrasemnate de către un actuar certificat.
Contrar prevederilor art.31 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a)
şi lit.c), art.39 alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.407-XVI din
21.12.2006, pct.4 din Hotărîrea C.N.P.F. nr.26/15 din
07.07.2011, CA „EUROASIG GRUP” S.A. pentru perioada
anului 2012 şi pînă în prezent nu a respectat termenii stabiliţi
privind prezentarea autorităţii de supraveghere a rapoartelor
specializate, fapt ce împiedică supravegherea prudenţială
a activităţii asigurătorului. Astfel, în perioada 01.01.201202.03.2013, unele rapoarte financiare şi specializate au
fost prezentate cu întîrziere de la 10 zile pînă la 16 zile,
4 Rapoarte lunare cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule
electrice urbane al organizaţiei de asigurare, aprobate prin
Ordinul nr.112 din 24.11.2004 al Inspectoratului de Stat
pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale
de Pensii,11 au fost prezentate cu întîrziere de pînă la
3 zile, iar Raportul financiar şi specializat pentru trimestrul
IV 2012 n-a fost prezentat în termen de pînă la 25.02.2013,
fiind prezentat parţial şi cu întîrziere de la 29 pînă la
51 zile. Urmează de menţionat că Raportul privind marjele
de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), conform anexei nr.3 la Hotărîrea
C.N.P.F. nr.26/15 din 07.07.2011, nu a fost prezentat pînă
în prezent.
În perioada anilor 2008-2012 în privinţa C.A. “EUROASIG
GRUP” S.A. au fost emise 6 prescripţii referitor la necesitatea respectării legislaţiei în domeniul asigurărilor.
În scopul monitorizării respectării legislaţiei în vigoare de
către C.A. “EUROASIG GRUP” S.A., prin scrisoarea C.N.P.F.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.152-155, art.1281
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.81-82, art.310
7
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.248-251, art.1492
8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.95, art. 393
9
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.59-62, art.310
10
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.135-138, art.1147
11
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.226-232, art.486
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nr.02-4312 din 26.11.2012 au fost avertizate persoanele
cu funcţii de răspundere ale societăţii asupra necesităţii
asigurării întocmirii registrului acţionarilor şi efectuării
primelor înscrieri privind acţionarii, reprezentanţii lor legali
sau deţinătorii nominali de acţiuni în termen de 15 zile de la
data înregistrării de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea C.A.
“EUROASIG GRUP” S.A., care s-a efectuat prin Hotărîrea
C.N.P.F. nr.42/4 din 26.10.2012 „Cu privire la înregistrări
în Registrul de stat al valorilor mobiliare”12. Pînă în prezent,
C.A. ,,EUROASIG GRUP” S.A. nu a asigurat întocmirea
registrului acţionarilor şi efectuarea în el a primelor înscrieri,
fapt ce contravine prevederilor art.17 alin.(1) şi art.38 alin.
(5) din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”13 (în continuare - Legea nr. 1134-XIII din
02.04.1997), precum şi art.7 alin.(1) din Legea nr. 199-XIV
din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”14.
Contrar prevederilor art.2 din Hotărîrea Parlamentului
nr.53 din 22.03.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2012”15,
pct. 25 din Regulamentul cu privire la modul de percepere
a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţei
Financiare, aprobat prin Hotărîrea nr.45/8 din 06.09.200716,
C.A. „EUROASIG GRUP” S.A. nu a calculat şi nu a achitat
începînd cu anul 2011 plăţile regulatorii de funcţionare din
primele brute subscrise conform înregistrărilor din evidenţa
contabilă la asigurări generale pentru semestrul IV al anului
2012, formînd creanţe în sumă de 148,9 mii lei.
Concomitent, C.A. „EUROASIG GRUP” S.A. nu a
expediat la solicitarea CNPF informaţia privind numărul şi
cuantumul obligaţiilor pe dosarele aflate pe rol în instanţele
de judecată la situaţia de 05.04.2013, ceea ce constituie
încălcarea prevederilor art.55 alin.(3) din Legea nr.407-XVI
din 21.12.2006.
- Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor legislaţiei faţă de C.A. „EUROASIG
GRUP” S.A. au fost întreprinse următoarele măsuri de
sancţionare contravenţională:
- Proces-verbal nr.185 din 05.10.2012 - încălcarea
art.303 din Codul contravenţional (prezentarea informaţiei
neveridice);
- Proces-verbal nr.215 din 14.12.2012 - încălcarea
art.303 din Codul contravenţional (prezentarea tardivă
raportului);
- Proces-verbal nr.217 din 18.12.2012 - încălcarea
art.302 alin.(7) din Codul contravenţional (eschivarea de la
ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare);
- Proces-verbal nr.5 din 24.01.2013 - încălcarea art.302
alin.(3) din Codul contravenţional (neprezentarea informaţiei);
- Proces-verbal nr.19 din 28.03.2013 - încălcarea art.303
din Codul contravenţional (neprezentarea informaţiei).
În baza constatărilor expuse, în temeiul prevederilor
art.1, art.3, art.8 lit.b) şi lit.f), art. 9 alin.(1) lit.c), lit.d) şi
lit.p) art.25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998
„Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”17, art.30,
art.31 alin (3), art. 39 alin (4) şi alin. (6), art. 41 alin.(1),
art.42, art.43, art.54 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.55 alin.(1) din
Legea nr.407-XVI din 21.12.2006, art.17 alin(1), art. 38 alin
(5) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.7 alin.(1) şi
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alin.(3) din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la
piaţa valorilor mobiliare”18,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
1. Se deschide procedura de remediere financiară
Companiei de Asigurări “EUROASIG GRUP” S.A. în conformitate cu art.42 din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 prin
aplicarea măsurii prudenţiale pe baza unui plan de remediere
şi se prescrie persoanelor cu funcţii de răspundere să întreprindă în termen de 10 zile lucrătoare din data intrării în
vigoare a prezentei hotărîri următoarele:
- prezentarea spre aprobare Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare a planului de remediere financiară a Companiei
de Asigurări “EUROASIG GRUP” S.A.;
- interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare
şi a încasării primelor aferente pe durata aflării în procedură
de remediere financiară;
- suspendarea tuturor operaţiunilor bancare, cu excepţia
cazurilor legate de cheltuielile sale curente de întreţinere,
de încasarea mijloacelor băneşti şi de plata despăgubirilor
de asigurare pentru contractele de asigurare încheiate
anterior;
- efectuarea verificării, inventarierii şi instrumentării
dosarelor de daună, înregistrate în evidenţele Companiei
de Asigurări “EUROASIG GRUP” S.A. în vederea evaluării
daunelor reale şi a obligaţiilor de plată faţă de creditorii
de asigurări, cu întocmirea listei creditorilor şi stabilirea
priorităţii despăgubirilor de asigurare.
2. Se sancţionează Compania de Asigurări “EUROASIG
GRUP” S.A. cu interzicerea desfăşurării activităţii investiţionale prin înstrăinarea activelor fără acordul prealabil al
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
3. Se desemnează dna Lilia Titarenco, şef Direcţie
monitorizare şi control asigurări a Direcţiei generale supraveghere asigurări, ca persoană responsabilă de supravegherea modului de întocmire şi de respectare a planului de
remediere financiară a Companiei de Asigurări “EUROASIG
GRUP” S.A.
4. Se prescrie persoanelor cu funcţii de răspundere ale
Companiei de Asigurări „EUROASIG GRUP” S.A. respectarea necondiţionată a prevederilor actelor legislative şi
normative, inclusiv:
- respectarea normelor legale de solvabilitate şi stabilitate financiară şi aducerea în concordanţă cu normele
legale a ratei de solvabilitate la 31.05.2013, cu prezentarea
informaţiei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pînă la
data de 25.06.2013;
- prezentarea în termen de 3 zile lucrătoare a rapoartelor specializate cu asigurarea informaţiilor autentice, care
să reflecte situaţia veridică privind stabilitatea financiară
a asigurătorului la situaţiile din 31.12.2012 şi 31.03.2013
precum şi contrasemnate de către un actuar certificat;
- asigurarea formării şi ţinerii registrului acţionarilor
în conformitate cu cerinţele legislaţiei în termen de 3 zile
lucrătoare;
- inventarierea şi conservarea pe toată perioada
procedurii de remediere financiară a bunurilor şi activelor
asigurătorului.
5. Despre executarea integrală al prezentei hotărîri se

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.229-233, art.1293
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,nr. 1-4, art. 1
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,nr. 183-185, art. 655
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.234
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 165-167, art.616
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,nr.117-126 BIS
Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,nr. 83-185, art. 655
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va informa Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen
de două luni.
6. Se avertizează Compania de Asigurări „EUROASIG
GRUP” S.A. cu sancţionare prin retragerea licenţei pentru
dreptul de a desfăşura activitatea de asigurare, în cazul
nerespectării prevederilor prezentei hotărîri.
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se
pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări,
Direcţiei generale asistenţă juridică şi Direcţiei monitorizare
emitenţi.
8. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

Victor CAPTARI
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ORDONANŢĂ
cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare
la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni UNIUNEA
LIBRĂRIILOR “UNLIB”

Societatea pe acţiuni UNIUNEA LIBRĂRIILOR “UNLIB” şi-a
conformat activitatea cerinţelor art.54 din Legea nr.199-XIV
din 18.11.1998 “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.183-185, art.655) prin prezentarea la Comisia Naţională a
Pieţei Financiare a dării de seamă asupra valorilor mobiliare
şi a dării de seamă privind activitatea financiar-economică
pentru anii de gestiune 2010 şi 2011.
În temeiul prevederilor art.9 alin.(1) lit.c) şi art.25
alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind
Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126
BIS),
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI
FINANCIARE DECIDE:
1. Se anulează suspendarea operaţiunilor bancare
la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni UNIUNEA
LIBRĂRIILOR “UNLIB” (IDNO 1003608001294, or. Căuşeni,
s. Tocuz).
2. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
şi băncile comerciale cu privire la anularea suspendării
operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe
acţiuni UNIUNEA LIBRĂRIILOR “UNLIB”.
3. Controlul asupra executării prezentei ordonanţe se
pune în sarcina Direcţiei monitorizare emitenţi.
4. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data adoptării.
Victor CAPTARI

Nr. 17/2-O. Chişinău, 11 aprilie 2013.
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Acte ale Comisiei Electorale Centrale
HOTĂRÎRE
455
cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii
desfăşurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2012
În conformitate cu art. 18 alin. (2) şi art. 22 (lit. l) din
Codul electoral nr. 1381- XIII din 21 noiembrie 1997,
Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Raportul asupra activităţii desfăşurate de
Comisia Electorală Centrală în anul 2012 (se anexează).
2. Raportul asupra activităţii desfăşurate de Comisia

Electorală Centrală se prezintă Parlamentului Republicii
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1686. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

I. INTRODUCERE
Comisia Electorală Centrală a marcat la 21 noiembrie
2012 cea de-a 15-a aniversare a activităţii sale ca autoritate
cu statut permanent. În aceşti ani Comisia a realizat un salt
enorm, de la o instituţie cu un număr modest de personal
şi cu atribuţii doar de organizare a alegerilor pînă la un
organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale,
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, fiindu-i încredinţate
inclusiv sarcini de educare electorală, instruire a funcţionarilor electorali şi menţinere a Registrului de stat al alegătorilor. Direcţiile de activitate ale Comisiei sunt prevăzute în
planurile ei de lucru anuale, iar din anul 2012 activitatea se
realizează în baza unui plan strategic pe anii 2012-2015 ce
cuprinde obiective strategice, activităţi generale şi acţiuni
concrete de îndeplinit.
Pentru prima dată Comisia şi-a trasat obiective
strategice pe un termen atît de mare, ceea ce implică o
viziune clară a priorităţilor şi necesităţilor de dezvoltare.
Raportul de faţă reflectă în mod sintetic ce activităţi s-au
realizat în anul 2012 pe domenii.
În ceea ce urmează vom puncta activităţile desfăşurate
în premieră în anul 2012. Astfel, în perioada de referinţă a
fost iniţiată procedura de obţinere a independenţei instituţionale a CEC, primul pas reprezentînd trecerea sediului
din gestiunea Guvernului în propria gestiune şi includerea
de către Parlament în bugetul de stat a cheltuielilor legate
de activitatea CEC şi celor pentru desfăşurarea alegerilor
noi în anul 2013.
Realizarea tuturor obiectivelor stipulate în planul
strategic nu ar fi posibilă fără o reorganizare structurală şi
suplimentarea personalului. De la 1 ianuarie 2012 a intrat
în vigoare noua structură a Aparatului CEC, prin care au
fost repartizate atribuţiile între subdiviziuni într-un mod
întemeiat şi corespunzător.
Tot în acest an a fost numit directorul Centrului de
Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care urmează
să propună structura şi statul de personal, de asemenea
planurile de activitate şi de instruire. Numirea directorului
a fost posibilă după intrarea în vigoare a noii structuri a
Aparatului CEC, iar atribuţiile ce ţin de instruire au fost
trecute de la Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat din cadrul Direcţiei management alegeri la respectivul
Centru.
În anul 2012 a fost realizată instruirea şi certificarea
funcţionarilor electorali la nivel de autorităţi publice locale,
au primit certificate de calificare 105 persoane. Aceste
persoane au activat în componenţa organelor electorale
inferioare constituite în vederea organizării şi desfăşurării
scrutinelor în 7 localităţi (alegeri noi în 6 şi un referendum
local). Sesiunile de instruire au fost susţinute de trainerii
Comisiei Electorale Centrale.
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La aceste scrutine, în vederea implementării graduale
a Registrului de stat al alegătorilor, a fost creată baza de
date a alegătorilor din aceste unităţi administrativ-teritoriale
în baza listelor electorale întocmite de primării şi datelor
din Registrul de Stat al Populaţiei. Pentru menţinerea
şi actualizarea centralizată a datelor cuprinse în listele
electorale, CEC a elaborat un utilitar de verificare a erorilor
din structura listelor electorale şi aplicaţia web „Lista
electorală” destinată ca suport pentru autorităţile publice
locale. Această aplicaţie face parte din programul general
de creare şi funcţionare a SIAS „Alegeri”. În contextul
facilitării activităţii responsabililor de listele electorale din
cadrul APL se înscrie şi elaborarea Ghidului cu explicaţii
privind folosirea utilitarului, pînă atunci fiind efectuată
testarea lui pe interior şi exterior. În anul 2013 se preconizează instruirea persoanelor responsabile privind utilizarea
aplicaţiei web „Lista electorală”.
O activitate nouă pentru CEC a fost şi organizarea
cluburilor de discuţii la care au fost invitaţi reprezentanţi ai
partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale, massmedia şi altor instituţii interesate, subiectele discutate vizînd
sondajele de opinie în perioada electorală şi aspecte ce ţin
de înregistrarea alegătorilor aflaţi peste hotare.
II. PERFECŢIONAREA CADRULUI NORMATIV
ŞI A PROCEDURILOR ELECTORALE
Ultimele amendamente operate la legislaţia electorală,
precum şi la cea conexă, au determinat intensificarea activităţilor la capitolul elaborării şi revizuirii cadrului normativ
în vederea asigurării aplicării uniforme a procedurilor
electorale.
Elaborarea şi revizuirea cadrului legal
Cerinţa de revizuire a cadrului legal este cuprinsă şi în
recomandările formulate de organismele internaţionale în
domeniul îmbunătăţirii şi ajustării reglementărilor naţionale
la practicile şi standardele internaţionale.
1) În anul 2012, grupul de lucru responsabil pentru
elaborarea propunerilor de modificare a legislaţiei în
domeniul finanţării partidelor politice şi campaniilor
electorale, creat sub egida Comisiei Electorale Centrale,
şi-a continuat activitatea, finalizînd-o cu elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte
legislative.
Proiectul propune amendarea Codului electoral, Legii
privind partidele politice, Codului contravenţional, Codului
penal şi celui de procedură penală, Codului fiscal şi Legii
Curţii de Conturi, ale căror norme reglementează într-o
măsură sau alta raporturile juridice aferente procesului de
finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale.
În luna iunie 2012 proiectul de lege final împreună cu
nota informativă a fost transmis, în termenul stabilit, spre
aprobare Guvernului (termenul de realizare a acestei acţiuni
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a fost prevăzut în pct. 17 din Hotărîrea Parlamentului nr.
12 din 17 februarie 2012 „Privind aprobarea Planului de
acţiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei
naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015”)1.
La elaborarea proiectului de lege, grupul de lucru s-a
condus de recomandările formulate în Raportul de Evaluare
a Rundei a Treia cu privire la Transparenţa Finanţării Partidelor realizat de către (GRECO), precum şi de cele cuprinse
în alte rapoarte cu privire la finanţarea partidelor din
Republica Moldova, ce se referă la: reducerea plafoanelor
pentru donatorii privaţi; introducerea unor reglementări
clare privind cotizaţiile; oferirea finanţării echitabile de la
stat; determinarea clară şi strictă a regulilor de evidenţă
şi raportare financiară; elaborarea de instrucţiuni/ghiduri
metodice şi efectuarea instruirii în scopul respectării
standardelor şi aplicării uniforme a legislaţiei; elaborarea sistemului de sancţionare proporţional şi adecvat
încălcărilor; monitorizarea procesului de implementare
şi executare a legislaţiei în domeniul finanţării partidelor
politice şi a campaniilor electorale; delimitarea exhaustivă şi
stabilirea explicită a competenţelor funcţionale de supraveghere şi control exercitate de organele de stat în domeniul
finanţării partidelor şi campaniilor electorale.
În final, amendamentele propuse s-au axat pe stabilirea surselor şi condiţiilor de finanţare a partidelor politice
şi campaniilor electorale, modalitatea de raportare,
mecanismul de supraveghere şi control, măsurile de
sancţionare proporţionale şi corespunzătoare în cazul încălcărilor legislaţiei în domeniul finanţării partidelor politice şi
campaniilor electorale.
Totodată, în 13 iunie, la Comisie a parvenit proiectul
de lege nr. 1245 din 8 iunie 2012 cu privire la finanţarea
partidelor politice şi a campaniilor electorale, înaintat cu
titlu de iniţiativă legislativă de către un deputat în Parlament.
Avizul asupra proiectului de lege a fost dezbătut şi aprobat
în cadrul şedinţei de lucru a Comisiei din 10 iulie 20122.
Avîndu-se în vedere angajamentele asumate de statul
nostru, precum şi recomandările GRECO din Raportul de
Evaluare a Rundei a Treia cu privire la Transparenţa Finanţării Partidelor, autoritatea legislativă urmează, în cel mai
apropiat timp, să legifereze propunerile înaintate.
În afară de aceasta, în luna noiembrie curent, Comisia
a demarat iniţiativa de modificare a Regulamentului cu
privire la finanţarea campaniilor electorale şi partidelor
politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3336 din 16 iulie
2010. Pentru început a fost supus dezbaterilor publice
conţinutul raportului financiar ce se prezintă de concurenţi
în perioada campaniilor electorale.
În urma dezbaterilor purtate pe marginea noului proiect
al raportului financiar, Comisia a adoptat la 27 noiembrie
2012 hotărîrea cu privire la modificarea Anexei la Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a
partidelor politice3.
2) În temeiul pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 188
din 3 aprilie 2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor
administraţiei publice în reţeaua Internet, autorităţile
administraţiei centrale trebuie să elaboreze şi să aprobe
regulamentul intern privind modul de publicare şi actualizare
a materialelor informative pe pagina-web oficială.
Astfel, au fost desemnate persoanele responsabile

de elaborarea proiectului regulamentului privind modul
de publicare şi actualizare a materialelor informative
pe pagina-web oficială a CEC. În cadrul şedinţei din
10 iulie 2012, Comisia Electorală Centrală a adoptat
hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului în
cauză4. Regulamentul conţine prevederi privind stilul şi
design-ul paginii web, modalitatea de administrare a
paginii, atribuţiile subdiviziunilor Aparatului Comisiei la
pregătirea şi transmiterea informaţiei veridice şi actualizate
din domeniul în care activează pentru a fi amplasată pe
pagina-web oficială.
Avizarea proiectelor de acte legislative/normative
În perioada de referinţă, la Comisia Electorală Centrală
au parvenit de la alte autorităţi publice mai multe proiecte
de acte normative pentru care s-a solicitat expunerea
opiniei sau avizul asupra acestora, după cum urmează:
a) Proiectul de lege nr. 408 din 27 februarie 2012
„Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”
transmis spre avizare de Ministerul Justiţiei (obiectul de
reglementare: modificarea sistemului electoral – constituirea circumscri pţiilor uninominale, iniţiativa legislativă a
deputatului în Parlament dl V. Plahotniuc)5;
b) Proiectul de lege nr. 466 din 6 martie 2012 „Cu
privire la modificarea şi completarea Codului electoral”,
iniţiativă legislativă a deputatului în Parlament dna Ana
Guţu (obiectul de reglementare: exercitarea votului prin
corespondenţă)6;
c) Proiectul de lege „Pentru modificarea şi completarea
Codului electoral” transmis spre consultare şi avizare de
către Centrul pentru Jurnalism Independent (obiectul de
reglementare: particularităţile de reflectare a campaniei
electorale de către mass-media)7;
d) Proiectul de lege „Pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative” transmis spre avizare de Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (obiectul de reglementare: armonizarea legislaţiei naţionale, inclusiv Codul
electoral, la Legea nr. 5-XVI din 09.02.2006 cu privire la
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi)8;
e) Proiectul de lege „Pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative”, elaborat în vederea ajustării cadrului
normativ la prevederile Legii nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă,
înaintat spre avizare de către Ministerul Justiţiei (obiectul
de reglementare: stabilirea competenţei jurisdicţionale
teritoriale, revizuirea procedurii în ordine de contencios
administrativ)9;
f) Proiectul de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2012 „Cu
privire la modificarea şi completarea Codului electoral”,
iniţiativă legislativă a deputatului în Parlament dna Ana Guţu
(obiectul de reglementare: extinderea termenului de votare;
excluderea paşapoartelor de ti p sovietic din categoria
actelor în baza cărora se efectuează votarea)10;
g) Proiectul de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 „Cu
privire la modificarea art. 1811 din Codul penal al Republicii
Moldova”, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către un
grup de deputaţi în Parlament (obiectul de reglementare:
coruperea alegătorilor)11;
h) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la instituirea
zilei profesionale „Ziua funcţionarului public” transmis spre
avizare de Cancelaria de Stat12;

http://cec.md/index.php?pag=proiecte&opa=view&id=69&start=&l=
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6310&start=280&l=
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6490&start=100&l=
4
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=6487&start=&l=
5
Scrisoarea nr. CEC-8/1413 din 16 martie 2012 http://www.voteaza.md/documente/de/martie/00036.pdf
6
Hotărîrea CEC nr. 1604 din 24.12.12 http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6570&start=20&l=
7
Scrisorile nr. CEC-8/1524 din 23 mai 2012 http://www.voteaza.md/documente/de/mai/00047.pdf
8
Scrisoarea nr. CEC-8/1642 din 3 iulie 2012 http://www.voteaza.md/documente/de/iulie/00003.pdf
9
Hotărîrea CEC nr. 1523 din 07.11.12 http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6489&start=100&l=
10
Hotărîrea CEC nr. 1605 din 24.12.12 http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6571&start=20&l=
11
Hotărîrea CEC nr. 1603 din 24.12.12 http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6569&start=20&l=
12
Scrisoarea nr. CEC-8/1394 din 12 martie 2012 http://www.voteaza.md/documente/de/martie/00011.pdf
1
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i) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la stabilirea
valorii admise cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe
sau cu prilejul altor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor”, transmis spre avizare
de Ministerul Justiţiei13;
j) Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea
proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI
din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”, transmis spre avizare de către Ministerul
Economiei14.
În total s-au examinat în acest sens 7 proiecte de
lege şi 3 proiecte de hotărîre de Guvern, dintre care la 4
proiecte de lege s-au dat avize prin hotărîre a CEC şi la 3
s-a răspuns prin scrisoare, iar la proiectele de hotărîre de
Guvern s-au formulat răspunsuri, care au fost expediate
solicitanţilor.
Procese de judecată
În anul 2012, Comisia Electorală Centrală a fost atrasă în
cîteva procese de judecată, contestîndu-se atît legalitatea
hotărîrilor, cît şi acţiunile/inacţiunile acesteia. În context,
trebuie menţionat că dezbaterile judiciare pe marginea
unor cauze de judecată, iniţiate în anul 2011, au continuat
pe parcursul anului de raportare.
În anul 2012, au fost intentate cîteva acţiuni împotriva
Comisiei, printre care 3 cereri de chemare în judecată
au fost depuse de către 2 cetăţeni, care au solicitat,
într-un caz, repararea prejudiciului moral pentru presupusele acţiuni ilegale ale CEC în cadrul alegerilor locale
generale (înlăturarea draperiilor de la cabinele de vot), iar
în celelalte 2 cazuri, obligarea CEC de a examina cererea
de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea
referendumului republican consultativ şi, respectiv, materialele depuse de grupul de iniţiativă pentru înregistrarea
acestuia. În ambele cazuri, acţiunile au fost respinse de
către instanţa de judecată ca fiind neîntemeiate.
În ordine de recurs au fost examinate 3 cazuri de
judecată iniţiate în anul 2011, fiind respinse acţiunile
intentate împotriva Comisiei (contestarea legalităţii hot. CEC
nr. 3975 din 11.12.2010 şi nr. 900 din 7.10.2011, scrisoarea
de răspuns la petiţia nr.CEC-8/954 din 26.07.2011).
În alte 3 cazuri de judecată în care este atrasă CEC
procesul de examinare nu s-a încheiat (refuzul de a elibera
informaţia referitoare la rezultatele verificării listelor de
subscri pţie; încasarea prejudiciului material (salariul ratat);
încălcarea de către radiodifuzori a princi piului nediscriminării la organizarea dezbaterilor, libertăţii de exprimare şi
repararea prejudiciului moral cauzat).
În ceea ce priveşte 2 acţiuni intentate împotriva CEC,
într-un caz cererea a fost scoasă de pe rol (nerespectarea
procedurii prealabile), iar în al doilea caz cererea a fost
restituită pe motivul neînlăturării carenţelor de procedură
la depunerea acesteia.
Pe parcursul organizării şi desfăşurării alegerilor locale
noi din 11 noiembrie 2012, la Comisia Electorală Centrală
au parvenit 6 contestaţii din partea concurenţilor electorali
şi a organizaţiilor teritoriale ale partidelor politice. În 5
cazuri, au fost contestate hotărîrile consiliilor electorale
de circumscripţie în partea ce ţine de neînregistrarea
simbolului electoral al PCRM format din seceră, ciocan
şi o carte deschisă, iar un caz se referă la contestarea acţiunilor unui concurent electoral cu privire la
coruperea alegătorilor.
O contestaţie a fost restituită depunătorului pe motivul
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nerespectării prevederilor art. 66 alin. (4) din Codul
electoral (lipsa calităţii de subiect cu drept de contestare),
iar o alta a fost remisă împreună cu materialele conexe,
spre examinare conform competenţei, consiliului electoral
de circumscripţie.
Pe marginea celorlalte 4 contestaţii Comisia a adoptat
hotărîri prin care le-a respins, dintre care 3 ca neîntemeiate, iar una ca fiind tardivă. Hotărîrile Comisiei au fost
contestate în instanţa de judecată, solicitîndu-se anularea
hotărîrilor CEC şi ale consiliilor electorale de circumscripţie
(Danu, Glodeni; Albina, Cimişlia; Hristici, Soroca; Cîrpeşti,
Cantemir) şi obligarea organelor electorale să înregistreze
simbolul electoral format din seceră, ciocan şi o carte
deschisă. În toate cazurile, prin deciziile definitive şi irevocabile ale instanţei de judecată, acţiunile au fost respinse
ca fiind neîntemeiate.
III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
ALEGERILOR
LOCALE NOI
În conformitate cu art. 139 alin. (3) al Codului electoral,
Comisia Electorală Centrală a stabilit a doua zi de duminică
din lunile mai şi noiembrie ale fiecărui an drept zile de
desfăşurare a alegerilor noi, în cazul apariţiei circumstanţelor corespunzătoare15.
În perioada de referinţă, au fost desfăşurate alegeri
locale noi ale primarilor în 6 localităţi: în luna mai – alegerea
primarului comunei Trifăneşti din raionul Floreşti şi în luna
noiembrie – alegerea primarilor satelor Cîrpeşti, r-nul
Cantemir, Hristici, r-nul Soroca, şi comunelor Albina, r-nul
Cimişlia, Danu, r-nul Glodeni, Morenii Noi, r-nul Ungheni.
Datele de sinteză sunt reflectate în anexa la raport.
Vacanţa mandatelor de primar a intervenit:
- în legătură cu demisia primarilor aleşi în urma alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 (com. Trifăneşti din
r-nul Floreşti, s. Hristici din r-nul Soroca, com. Albina din
r-nul Cimişlia);
- în legătură cu decesul (com. Danu din r-nul Glodeni
şi com. Morenii Noi din r-nul Ungheni);
- în temeiul hotărîrii Judecătoriei Leova din 19 martie
2012 care a infirmat legalitatea votării repetate din 17 iulie
2011 pentru alegerea primarului satului Cîrpeşti, raionul
Cantemir.
În vederea bunei organizări a acestora, Comisia
Electorală Centrală a aprobat pentru fiecare scrutin
Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor
prevăzute de Codul electoral privind efectuarea alegerilor
care includeau principalele acţiuni ale Comisiei şi ale
altor subiecţi electorali ce urmau a fi realizate în perioada
electorală cu respectarea cadrului normativ şi termenelor
stabilite de legislaţie.
Informaţia detaliată privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor a fost plasată pe site-ul CEC, la rubrica „Alegeri
locale noi”16.
Circumscri pţiile electorale şi organele electorale
inferioare
Prin hotărîrile CEC nr. 1220 din 27 martie şi nr. 1434 din
18 septembrie 2012, pentru alegerile locale noi ale primarilor din 13 mai şi 11 noiembrie 2012 au fost constituite
circumscripţiile electorale de nivelul întîi, delimitate conform
hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute
de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova,
cu modificările şi completările ulterioare. Numerotarea
circumscripţiilor electorale, precum şi a secţiilor de votare

Scrisoarea nr. CEC-8/1668 din 20 iulie 2012 http://www.voteaza.md/documente/de/iulie/00027.pdf
Scrisoarea nr. CEC-8/1727 din 22 august 2012 http://www.voteaza.md/documente/de/august/00038.pdf
Hotărîrea CEC nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi”.
16
Informaţia despre desfăşurarea turului I al alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012 http://cec.md/index.php?pag=alegeri&opa=view&id=510&d=15&sd=89&start=&l=
Informaţia despre desfăşurarea turului al II-a al alegerilor locale noi din 25 noiembrie 2012 http://cec.md/index.php?pag=alegeri&opa=view&id=512&d=15&sd=89&start=&l=
13

14
15
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a corespuns cu numărul atribuit acestora la alegerile locale
generale din 5 iunie 2011.
În temeiul art. 120 alin. (2) din Codul electoral, în
perioada de referinţă de către Comisia Electorală Centrală
au fost constituite 6 consilii electorale de circumscripţie
de nivelul întîi, fiecare consiliu fiind alcătuit din 9 membri,
cu excepţia consiliilor electorale Trifăneşti nr. 36, raionul
Floreşti, şi Albina nr. 2, raionul Cimişlia, avînd în componenţa sa cîte 7 funcţionari electorali. Candidaturile pentru
constituirea consiliilor electorale au fost prezentate la CEC
de către partidele politice reprezentate în Parlament şi de
consiliile locale. Din Registrul funcţionarilor electorali ţinut
de CEC au fost incluşi 11 membri.
Pentru cele două scrutine consiliile electorale au
constituit, cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, 12 birouri
electorale ale secţiilor de votare. 3 consilii electorale de
circumscripţie (Cîrpeşti nr. 9, Hristici nr. 12, şi Morenii
Noi nr. 21) au îndeplinit şi atribuţiile biroului electoral al
secţiei de votare.
În organele electorale au activat în total 117 persoane (în
consiliile electorale – 50 şi în birourile electorale – 67 funcţionari electoral), dintre care femei – 79, bărbaţi – 38.
Din cei 50 de membri ai consiliilor electorale 6 persoane
sînt cu studii juridice superioare, inclusiv 4 pensionari şi 7
neangajaţi în cîmpul muncii.
Conform prevederilor Codului electoral, autorităţile
administraţiei publice locale, în care au avut loc alegeri
noi, au asigurat organele electorale cu localuri special
amenajate. Prin dispoziţia APL au fost stabilite localurile
secţiilor de votare, cu dotările corespunzătoare (cabine şi
urne de vot, mobilier etc.), majoritatea fiind amplasate în
incinta instituţiilor publice de stat.
În vederea realizării funcţiilor specifice ale SIAS
„Alegeri”, şi anume a blocului de funcţii „Pregătirea”, a fost
completat Registrul funcţionarilor electorali cu includerea
datelor privind reprezentanţii şi observatorii desemnaţi de
partide. E de menţionat faptul că Registrul a fost completat
cu noi rubrici, inclusiv sub aspect gender.
Desemnarea şi înregistrarea candidaţilor la funcţia de
primar
În campania electorală pentru alegerile locale noi din
13 mai şi 11 noiembrie 2012 au participat concurenţi
desemnaţi de 6 formaţiuni politice şi 2 candidaţi independenţi.
Nr.
d/o
1
2
3
4
5

6
7

Concurentul
electoral
PDM
PLDM
PCRM
PL
PPM

PAD
CI
TOTAL:

Numărul de candidaĠi
Mai
Noiembrie
Total
(1 localitate) (5 localităĠi) (6 localităĠi)
1
4
5
1
4
5
1
4
5
1
1
2
1
1
2

1
6

2
16

Notă

Concurentul electoral,
în alegerile din luna
noiembrie, s-a retras din
cursă

1
2
22

La cele două scrutine în cursa electorală la funcţia de
primar consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi
au înregistrat în total 22 concurenţi electorali, dintre care
femei – 3 şi bărbaţi – 19. Fiecare concurent electoral şi-a
desemnat în organele electorale cîte un reprezentant cu
drept de vot consultativ şi o persoană de încredere.
Aspectul gender – primari
Cu referire la funcţia de primar al localităţii, după
alegerile locale noi din 2012, situaţia pe ţară sub aspectul
egalităţii de gen şi ţinînd cont de apartenenţa politică se
prezintă astfel:

Primari
aleúi
2011

Total,
după
ALN
2012

BărbaĠi

Femei

Notă
DiferenĠa faĠă de
2011

284
224
202
95
93
898

233
184
156
81
79
733
81,63%

51
40
46
14
14
165
18,37%

- 2 (-1 B úi -1F)
+4 (-1B; +1F úi +4B
- 1 (-1B)
-2 ( -1B úi -1F)
+1 (+1B, candid. ind.)
+ 1 B; -1 F
-0,12% F

După alegeri noi 2011
încetare mandat
noi aleúi
raport gen 2011

Total
898
2
2
898

BărbaĠi
732
2
2
732

Femei
166
0
0
166

18,49%

După alegeri noi 2012
încetare mandat
noi aleúi

898
6
6

732
4
5

166
2
1

18,49%
33,33%
16,66%

898

733

165

18,37%

Concurentul
electoral

PLDM
PDM
PCRM
PL
AlĠii
TOTAL
%

286
220
203
97
92
898
100%

raport gen 2012

%F

0%

-0,12%

După alegerile locale noi din 2012, raportul de gen este
următorul: din 898 primari, 733 sunt bărbaţi, 165 – femei,
constituind 18,37%, fiind în scădere faţă de situaţia de
după alegerile locale generale din 2011 cu 0,12%
Modelele documentelor electorale
Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
noi, au fost perfectate, ajustate şi transmise organelor
electorale din teritoriu documente electorale. De
asemenea, s-a întocmit o listă a documentelor electorale şi
instrumentelor de logistică electorală ce au fost realizate/
executate conform programelor calendaristice.
La fel au fost întocmite calculele preliminare pentru determinarea volumului documentelor şi numărului de ştampile
electorale, ce au fost ulterior tipărite, respectiv confecţionate
şi distribuite organelor electorale. În vederea securizării procesului electoral şi executării hotărîrii CEC nr. 1244 din 13 aprilie
şi nr. 1459 din 2 octombrie 2012 pentru securizarea procesului
de votare, au fost confecţionate 95 ştampile speciale.
Imediat după constituirea consiliilor electorale au fost
eliberate listele de subscripţie în susţinerea candidaţilor
independenţi.
Toate materialele electorale au fost transmise în baza
actelor de predare-recepţionare.
Pentru desfăşurarea alegerilor locale noi, în total au
fost tipărite 13 099 buletine de vot, dintre care 8519
pentru primul tur de scrutin şi 4580 pentru turul al doilea
de scrutin.
Modelul buletinului de vot pentru alegerea primarilor la
alegerile locale noi din 13 mai şi 11 noiembrie 2012 a fost
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 935 din 1 noiembrie 2011,
care reglementează o serie de aspecte legate de modul
de stabilire a modelului, a dimensiunilor, culorii, condiţiilor
de tipărire etc.
Rezultatele alegerilor locale noi
Turul întîi al alegerilor
În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor
votării pentru alegerile locale noi din 13 mai şi 11 noiembrie
2012, întocmite de organele electorale inferioare, Comisia
Electorală Centrală a constatat că numărul de alegători,
incluşi în listele electorale de bază şi cele suplimentare,
a fost de 8710, iar la votare au participat 4710 alegători.
Prin urmare, rata participării alegătorilor la votare în cele
6 localităţi a fost de 54,08 la sută.
În primul tur de scrutin au fost aleşi 3 primari: primarul
satului Cîrpeşti din r-nul Cantemir (candidat independent),
comunelor Albina din r-nul Cimişlia şi Morenii Noi din r-nul
Ungheni din partea Partidului Democrat din Moldova.
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Potrivit rapoartelor prezentate, la locul aflării (cu urna de
vot mobilă) au votat 296 alegători; în baza actului de identitate
provizoriu (formularul nr. 9) şi-au exprimat opţiunea 41 votanţi.
Au completat buletinul de vot cu ajutorul altor persoane
invitate în cabina pentru vot secret 8 alegători.
Turul al doilea al alegerilor
Comisia Electorală Centrală a stabilit desfăşurarea
turului al doilea de scrutin pentru data de 27 mai şi 25
noiembrie 2012 în 3 circumscripţii electorale în care nici
un candidat pentru funcţia de primar nu întrunise mai mult
de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate de
alegătorii participanţi la votare: Trifăneşti din r-nul Floreşti,
Danu din r-nul Glodeni şi, respectiv, în circumscripţia
electorală sătească Hristici din r-nul Soroca. În ziua votării
şi-au continuat activitatea 7 birouri electorale ale secţiilor
de votare din cele 12 constituite.
Turul al doilea de scrutin s-a desfăşurat cu participarea
în aceeaşi componenţă a organelor electorale şi pe baza
aceloraşi liste electorale.
În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale noi din 27 mai şi 25
noiembrie 2012, întocmite de organele electorale de nivelul
întîi, Comisia Electorală Centrală a constatat că numărul
de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi cele
suplimentare, a fost de 4607, iar la votare au participat
2471 alegători. Prin urmare, rata participării alegătorilor la
votare în cele 3 localităţi a fost de 53,64 la sută.
Potrivit rapoartelor prezentate la locul aflării (cu urna de
vot mobilă) au votat 208 alegători; în baza actului de identitate
provizoriu (formularul nr. 9) şi-au exprimat opţiunea 24 votanţi.
Au completat buletinul de vot cu ajutorul altor persoane
invitate în cabina pentru vot secret 14 alegători.
În urma turului al doilea de scrutin au fost aleşi 3
primari: primarul comunelor Trifăneşti din r-nul Floreşti,
Danu din r-nul Glodeni şi satului Hristici din r-nul Soroca,
toţi desemnaţi de către Partidul Democrat din Moldova.
Prin hotărîrile instanţelor de judecată s-a confirmat
legalitatea alegerilor locale noi în toate localităţile,
fiind validate mandatele primarilor aleşi în localităţile
respective.
Asigurarea transparenţei
Toate materialele ce ţin de alegerile noi au fost plasate pe
site-ul CEC la rubrica „Alegeri locale noi”, sistematizate după
tematică (hotărîrile CEC, modele de documente electorale,
aspecte financiare, rezultate etc.). În vederea asigurării
transparenţei în activitatea organelor electorale din teritoriu,
la rubrica respectivă a fost prevăzut compartimentul pentru
plasarea hotărîrilor consiliilor electorale de circumscripţie.
Avînd în vedere că activitatea acestor organe electorale
prezintă un interes sporit în perioada electorală, CEC,
conform Planului său strategic, îşi propune crearea unui
portal aparte (a unei pagini web distincte) pentru monitorizarea şi informarea asupra activităţii organelor electorale
din teritoriu. Pagina urmează să conţină informaţii despre
şedinţele planificate, despre ordinea de zi, documentele
adoptate sau alte date de interes public, pentru subiecţii
electorali şi pentru cetăţeni. Pagina poate fi gestionată atît
de CEC, cît de către organele respective, cu prevederea
codurilor de acces, pentru plasarea informaţiilor privind
procedurile şi activităţile electorale.
IV. INIŢIATIVE DE DESFĂŞURARE
A REFERENDUMURILOR REPUBLICANE.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
REFERENDUMURILOR
Iniţiative de desfăşurare a referendumurilor republicane
Pe parcursul anului 2012, la Comisia Electorală Centrală
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au fost depuse două cereri de înregistrare a grupurilor de
iniţiativă pentru desfăşurarea referendumurilor republican
legislativ şi consultativ.
Primul caz s-a referit la înregistrarea grupului de iniţiativă
pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ
privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a
teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale.
Cererea şi materialele depuse la CEC în data de 30
martie 2012 de către Biroul executiv al grupului de iniţiativă au fost examinate sub aspectul respectării cerinţelor
pentru iniţierea referendumului republican de către cetăţeni,
stabilite la articolele 152 şi 153 din Codul electoral.
În cadrul examinării cererii de înregistrare a grupului
de iniţiativă, CEC a constatat o contradicţie între normele
constituţionale şi cele ale Codului electoral, şi anume:
potrivit art. 73 din Constituţie, dreptul de iniţiativă legislativă
aparţine deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii
Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, iar din prevederile art. 143-144 ale
Codului electoral rezultă că un proiect de lege poate fi
înaintat şi printr-o iniţiativă populară. În legătură cu aceasta
Comisia a considerat că asupra aspectelor de constituţionalitate a prevederilor din Codul electoral ar trebui să se
pronunţe instanţa de judecată abilitată, iar Comisia nu este
în drept să îngrădească dreptul cetăţenilor de a-şi exprima
voinţa în cadrul grupului de iniţiativă, Parlamentul urmînd
să decidă asupra oportunităţii de desfăşurare ulterioară a
referendumului.
În termen de două săptămîni, Comisia a verificat respectarea procedurii de constituire a grupului de iniţiativă pentru
desfăşurarea referendumului, precum şi aspecte ce ţin de
identitatea persoanelor şi corectitudinea datelor înscrise în
liste. Deşi în mare parte acestea au fost conforme cerinţelor legii, s-au depistat şi unele abateri: persoane care
aveau înscrise în listă şi în declaraţia de consimţămînt date
de identitate ce nu corespundeau cu cele din buletinul
de identitate, persoane care nu au atins vîrsta de 18 ani,
persoane care aveau actul de identitate expirat. Astfel, 28
semnatari ai declaraţiilor nu au fost admişi spre înregistrare în calitate de membri ai grupului de iniţiativă. Totuşi,
aceste deficienţe nu au influenţat numărul minim prevăzut
de legislaţie pentru constituirea grupului de iniţiativă.
Pornind de la faptul că prevederile art. 152 din Codul
electoral ce ţin de iniţierea referendumului republican au
fost respectate, la şedinţa din 13 aprilie 2012 Comisia a
înregistrat grupul de iniţiativă, în număr de 1136 persoane,
pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului
republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la
tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a
Uniunii Vamale17. Tot atunci au fost aprobate modelul listei de
subscripţie pentru colectarea semnăturilor şi modelul legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă.18 După publicarea
hotărîrii respective în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
Grupului de iniţiativă i-au fost înmînate legitimaţiile şi listele
de subscripţie, din acel moment demarînd colectarea de
semnături ale susţinătorilor referendumului republican legislativ pe parcursul a 3 luni.
La data de 20 iulie 2012, ultima zi a termenului de
colectare a semnăturilor, grupul de iniţiativă a prezentat
Comisiei Electorale Centrale listele de subscripţie şi procesul-verbal de finalizare a colectării semnăturilor de către
membrii grupului de iniţiativă. Au fost prezentate efectiv
7758 de liste de subscripţie, conţinînd 232 094 semnături
ale susţinătorilor.

Hotărîrea CEC nr. 1242 din 13 aprilie 2012 cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ.
Hotărîrea CEC nr. 1243 din 13 aprilie 2012 cu privire la aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului
republican legislativ şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ.
17

18
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După verificarea listelor de subscripţie, Comisia a stabilit
că din numărul total de 7758 de liste de subscripţie, 4 nu au
fost autentificate de autorităţile publice locale respective,
iar din totalul de 9300 liste eliberate de CEC grupului de
iniţiativă 1542 nu au fost restituite.
Examinînd corectitudinea datelor din listele de
subscripţie, inclusiv autenticitatea semnăturilor de pe listele
prezentate, Comisia a constatat că procedurile de colectare
a semnăturilor susţinătorilor referendumului republican
legislativ au fost efectuate cu încălcarea normelor Codului
electoral şi a stabilit că din numărul total de 231 978
semnături prezente pe liste, 197 954 s-au calificat drept
nevalabile şi au fost propuse spre excludere, rămînînd
valabil exprimate 34 024 semnături. Pornind de la faptul că
prevederile Codului electoral ce ţin de colectarea semnăturilor susţinătorilor iniţierii referendumului republican
legislativ nu au fost respectate şi numărul de semnături ale
susţinătorilor iniţierii referendumului republican legislativ a
fost mai mic decît baremul minim prevăzut de lege, prin
hotărîrea nr. 1383 din 3 august 2012, a fost respinsă propunerea de efectuare a referendumului republican legislativ
privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a
teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale,
precum şi anulată înregistrarea grupului de iniţiativă.
Drept temei pentru respingerea propunerii de efectuare
a referendumului a servit constatarea abaterilor de la prevederile legislaţiei electorale privind modalitatea de colectare
a semnăturilor şi întocmirii listelor de subscripţie de către
membrii grupului de iniţiativă.
În consecinţă, potrivit pct. 4 din hotărîrea sus-menţionată, Comisia a sesizat Procuratura Generală a Republicii
Moldova asupra constatării cazurilor de falsificare a datelor
personale şi a semnăturilor incluse în listele de subscripţie
prezentate de grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea
referendumului, în vederea întreprinderii măsurilor de
rigoare şi informarea Comisiei despre rezultatele verificării
în termene proxime. În vederea examinării în plenitudine
a sesizării adresate, CEC a transmis anexat un set de
acte privind examinarea iregularităţilor stabilite în cadrul
verificării listelor de subscripţie prezentate de grupul de
iniţiativă.
Cel de-al doilea caz a vizat cererea de înregistrare a
grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului
republican consultativ, în cadrul căruia se propunea a
fi supusă votului întrebarea „Aveţi încredere în actualul
Parlament de legislatura a XIX-a?”.
Biroul executiv al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ a depus la
Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare la data
de 11 aprilie 2012.
Ulterior sistematizării şi verificării de către CEC a materialelor depuse, s-au constatat mai multe neconcordanţe
între numărul de persoane înscrise pe lista grupului de
iniţiativă şi declaraţiile anexate, precum şi alte iregularităţi,
în total au fost identificate 107 erori semnificative şi alte
106 inexactităţi.
Pornind de la faptul că, în procesul examinării cererii
grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului
republican consultativ şi cererii din partea unor cetăţeni
referitor la respingerea cererii de înregistrare a grupului
de iniţiativă, au fost aduse în atenţie fapte ce denotă încălcarea procedurilor constituante în vederea desfăşurării
adunării cetăţenilor şi alegerii grupului de iniţiativă, cu
prezentarea unor materiale de probare, Comisia Electorală
Centrală a decis expedierea către Procuratura Generală
a documentelor înregistrate şi suspendarea examinării

cererii de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ, pînă organul
competent se va pronunţa asupra acestor materiale. În
şedinţa CEC de examinare a acestor materiale, un membru
a prezentat opinie separată, nefiind de acord cu decizia
CEC de respingere a cererii de înregistrare a grupului
de iniţiativă. Opinia separată a fost anexată la hotărîrea
Comisiei şi, respectiv, publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
O informaţie detaliată privind procedura de verificare
a materialelor depuse la CEC pentru înregistrarea grupurilor de iniţiativă, precum şi rezultatele verificării au fost
publicate în Buletinul informativ al CEC nr. 8.
Organizarea şi desfăşurarea referendumului local
În a doua jumătate a anului, la Comisia Electorală
Centrală au fost depuse două cereri privind aprobarea
modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului local şi a modelului
legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru
desfăşurarea referendumului local de revocare a primarilor comunelor Oneşti din raionul Hînceşti19 şi Selişte din
raionul Orhei20. Pînă la moment, grupurile de iniţiativă nu
au prezentat la CEC documente pentru stabilirea datei
desfăşurării referendumului local în aceste localităţi.
La 2 iulie 2012 a parvenit decizia Consiliului local Nihoreni
din raionul Rîşcani nr. 3/8 din 29 iunie 2012 „Cu privire la
iniţierea referendumului local privind revocarea primarului”
(dat fiind faptul că nu a fost respectată procedura legală,
consiliul a anulat ulterior decizia respectivă). Prin decizia
nr. 4/1 din 7 iulie 2012, Consiliul sătesc Nihoreni a dispus
iniţierea repetată a referendumului local pentru revocarea
primarului localităţii. Ulterior, la şedinţa consiliului local din
2 august 2012, s-a adoptat decizia nr. 5/1 privind desfăşurarea referendumului local pentru revocarea primarului
satului.
Prin hotărîrea CEC nr. 1410 din 4 septembrie 2012,
a fost stabilită data de 21 octombrie 2012 pentru desfăşurarea referendumului de revocare a primarului satului
Nihoreni.
Comisia a aprobat Programul calendaristic şi a asigurat
realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral, în
conformitate cu termenele stabilite. De asemenea, au
fost actualizate şi modificate toate modelele documentelor
necesare desfăşurarii referendumului local.
Pentru asigurarea accesului la informaţiile privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, a fost creată o
rubrică nouă pe site-ul CEC, unde au fost plasate hotărîrile
CEC, hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie, alte
date de interes public.
Rezultatele referendumului au fost următoarele: în
listele electorale de bază şi cele suplimentare au fost
incluşi 2406 cetăţeni, la votare au participat 566 cetăţeni
sau 23,52 la sută, ceea ce constituie mai puţin de 1/3 din
numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
Astfel, prin hotărîrea nr. 1483 din 29 octombrie, CEC
a declarat nevalabil referendumul local din 21 octombrie
2012 privind revocarea primarului satului Nihoreni din
raionul Rîşcani.
V. GESTIONAREA LISTELOR ELECTORALE
Calitatea listelor electorale este o problemă de primă
importanţă pentru Comisia Electorală Centrală. Eforturile
depuse în anul 2011 îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii
listelor au fost continuate şi în anul raportat.
Analiza computerizată a listelor electorale
Conform prevederilor Codului electoral, autorităţile
administraţiei publice locale (APL), în fiecare an (după
1 ianuarie), precizează listele electorale la domiciliul

Hotărîrea CEC nr. 1386 din 7 august 2012.
Hotărîrea CEC nr. 1504 din 13 noiembrie 2012.
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alegătorilor şi, cel tîrziu la 1 martie, le prezintă în format
electronic Comisiei Electorale Centrale.
În context trebuie menţionat că potrivit noii structuri
a Aparatului CEC, Direcţia informatizare a fost denumită
Direcţie tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor
electorale (DTIGLE). Avîndu-se în vedere că ne aflăm într-un
proces continuu de automatizare a procesului electoral,
ce presupune inclusiv compilarea electronică a listelor
electorale, acestei subdiviziuni structurale îi va reveni rolul
central în administrarea listelor, întocmite de primării.
În anul 2012 analiza computerizată calitativă a listelor
electorale transmise de APL s-a efectuat o singură dată în
perioada martie-aprilie. Scopul de bază al analizei computerizate este evaluarea calităţii listelor electorale. Analiza
constă în detectarea tuturor erorilor din listele electorale
pentru a permite ulterior primăriilor să corecteze erorile
şi în final să dispună de liste ce conţin date corecte şi
actualizate privind alegătorii incluşi în ele.
DTIGLE a creat şi a pus la dispoziţia APL un utilitar
(aplicaţie) de verificare a erorilor care, fiind accesat, permite
detectarea şi vizualizarea erorilor, cum ar fi: multiplicări ale
numărului actului de identitate, lipsa datelor, date nereale,
înscrisuri de prisos sau eronate etc. Pentru a efectua analiza
computerizată, a fost compilată informaţia din toate listele
electorale recepţionate de la APL într-o bază de date unică
şi sistematizate toate erorile conform unor criterii.
Analiza computerizată a listelor electorale întocmite de
către APL este o activitate prevăzută în Planul de lucru pentru
anii 2011-2012 al Grupului de lucru privind listele electorale
(GLLE). Ca sarcini ale grupului de lucru asupra analizei
computerizate a listelor electorale au fost stabilite:
- crearea bazei de date;
- introducerea listelor electorale în baza de date
creată;
- elaborarea criteriilor de analiză electronică a listelor
electorale;
- analiza erorilor depistate;
- depistarea diferenţelor şi clasificarea greşelilor;
- elaborarea raportului tematic şi a recomandărilor.
Verificarea situaţiei la faţa locului în teritoriu
Avîndu-se în vedere tergiversarea expedierii listelor
solicitate încă la finele anului 2011 şi în scopul acordării
asistenţei tehnice şi metodologice, s-a decis deplasarea la
APL în teritoriu a unor echipe mobile, constituite din funcţionari
ai Direcţiei management alegeri şi ai DTIGLE. Deplasarea a
avut drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă
responsabilii de liste la întocmirea acestora, acumularea,
introducerea datelor în calculator. Vizitele au permis formarea
unei imagini clare asupra deficienţelor, inclusiv generale legate
de liste din primării, şi invers asupra lucrurilor ce nu prezintă
dificultate pentru personalul respectiv. Funcţionarii CEC au
acordat consultanţă fiecare în domeniul său de competenţă.
Astfel, în perioada 11-12 ianuarie 2012, s-au deplasat în
teritoriu 3 echipe mobile din funcţionari ai celor două direcţii
cu scopul de verificare a situaţiei în teritoriu şi instruire a
personalului din primării, responsabil de listele electorale.
Aceste echipe au vizitat 12 primării din localităţi.
Acţiuni de pregătire pentru acordarea asistenţei responsabililor de listele electorale
Avînd la dispoziţie rezultatele analizei computerizate
efectuate anterior, s-au realizat următoarele activităţi în
vederea desfăşurării deplasărilor în teritoriu cu scop de identificare a problemelor şi acordării asistenţei, printre care:
- crearea utilitarului (aplicaţiei) de verificare a erorilor
din listele electorale şi elaborarea unei instrucţiuni privind
modul de folosire a acestuia, care a fost înscrisă pe CD şi
distribuită responsabililor de listele electorale din primării.
Utilitarul reprezintă un set de instrumente Excel pentru
detectarea erorilor din listele electorale, ca de exemplu
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multiplicarea numerelor actelor de identitate, numere
incomplete sau excesive etc.;
- gruparea erorilor depistate în urma ultimei recepţionări a listelor (la finele anului 2011), pe localităţi, în 900
mape diferite;
- selectarea şi gruparea, pe localităţi, a informaţiei
furnizate de Registrul de Stat al Populaţiei ce ţine de
persoanele decedate, persoanele care au împlinit vîrsta
de 18 ani, persoanele care şi-au perfectat/ reperfectat
actele de identitate;
- imprimarea acestor informaţii pe 900 CD-uri.
Acţiuni pregătitoare în vederea efectuării analizei
computerizate
CEC le-a solicitat tuturor primăriilor şi preturilor să
transmită, pînă la 1 martie 2012, listele electorale actualizate la adresa listeelectorale@cec.md. Însă la data
stabilită un număr de 132 primării nu a respectat termenul
de prezentare, din această cauză au fost contactate
telefonic cu solicitarea repetată de a le transmite pînă
la 16.03.2012, totodată fiind avertizate despre aplicarea
sancţiunilor faţă de persoanele responsabile în caz de
neprezentare a informaţiei solicitate.
În conformitate cu art. 71 alin.(2) din Codul electoral,
contravenţiile se constată şi se examinează de către
organele afacerilor interne în temeiul Codului contravenţional, iar Comisia Electorală Centrală solicită tragerea la
răspundere contravenţională a persoanelor cu funcţii de
răspundere care nu au furnizat datele solicitate.
La data de 26 martie 2012 Comisia Electorală Centrală a
solicitat Ministerului Afacerilor Interne să fie trase la răspundere
contravenţională persoanele cu funcţii de răspundere din 3
primării, cărora ulterior le-au fost date amenzi în mărime de
20 de unităţi convenţionale. Situaţia a fost remediată după ce,
fiind aplicate sancţiunile contravenţionale, primăriile în cauză
şi-au îndeplinit obligaţia de a transmite listele la CEC.
Activităţi legate de recepţionarea listelor electorale şi
analiză
Conform Codului electoral, toate primăriile transmit
listele electorale în formă electronică la CEC, activităţile realizate legate de recepţionare şi analiză fiind
următoarele:
 Au fost recepţionate listele de la APL prin poşta
electronică, circa 1000 scrisori.
 S-au uniformizat toate listele, circa 2000 documente.
 Toate listele s-au încărcat într-o bază, circa 2000
documente.
 S-au depistat erorile din liste (lipsă an, lipsă număr,
multiplicări etc.).
Documentele recepţionate au scos în evidenţă primăriile
cu cele mai modeste rezultate, iar persoanele responsabile
din aceste primării ulterior au fost invitate la conferinţa
”Listele electorale ca bază pentru registrul electronic
al alegătorilor” unde s-a făcut şi o prezentare a situaţiei
privind calitatea listelor electorale.
Cu toate că listele electorale urmau să fie transmise
în format tabele Excel (XLS), din totalul de 1955 liste
prezentate 10 aveau formatul Word (DOC).
Tabelul 1. Formatul listelor electorale
Formatul listelor electorale

Numărul

Excel (XLS)

1945 (99,5%)

Word (DOC)

10 (0,5%)

Pentru a introduce toate fişierele într-o bază de date unică,
fiecare fişier DOC a fost convertit în XLS. În cazurile în care
originalul DOC avea un format necorespunzător, după convertirea lui în XLS a fost necesară ajustarea datelor în tabele.
Majoritatea listelor în XLS nu erau standardizate. Pentru a
soluţiona aceasta problemă, s-au adăugat indicatori în capul
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fiecărei coloane de date.
Criterii de evaluare
Analiza computerizată a listelor electorale implică folosirea
programelor software pentru verificarea acestora. Verificarea
computerizată constă în căutarea unor date din lista electorală
care corespund sau nu corespund criteriilor.
În anul 2012 pentru efectuarea analizei computerizate
curente au fost stabilite următoarele criterii:
1. Lipsa:
 datei de naştere a alegătorului;
 numărului actului de identitate;
 datei de naştere a alegătorului şi a numărului actului
de identitate.
2. Multiplicarea:
 numărului actului de identitate în cadrul unei/mai
multor secţii de votare;
 numelor în listă.
3. Indicarea denumirii actului de identitate provizoriu
(formularul nr. 9) (la rubrica „Actul de identitate” în seria
şi numărul actului de identitate provizoriu sau în locul
numărului actului figurează combinaţiile F9, Forma, Ф9,
Форма, FormA9, CertificatN9 etc.).
4. Numărul de alegători înscrişi în listele electorale
suplimentare.
5. Formatul listelor electorale expediate.
6. Modul de memorizare/transmitere a listelor electorale.
7. Termenul prezentării listelor electorale.
Analiza comparativă
Prezentul raport reflectă atît rezultatele analizei
efectuate pe parcursul anului 2011, cît şi celei din anul
2012, conţinînd şi o analiză comparativă a datelor.
Ca bază de calcul au servit listele electorale ale celor 1.955
secţii de votare existente la data efectuării analizei şi furnizate
de totalul de 898 primării. Tabelul 2 de mai jos reflectă situaţia
privind numărul de liste procesate şi numărul de alegători din
listele electorale pe perioadele de referinţă.
Tabelul 2. Rezultatele analizei computerizate a listelor
electorale pe anii 2011 şi 2012
Perioada

Martie-aprilie 2011

Numărul úi
procentul listelor
procesate
1.955 (100%)

Numărul
alegătorilor incluúi în
listele electorale
2.646.279

Mai 2011

798 (40.8%)

1.051.078

Septembrie-decembrie
2011
Martie-aprilie 2012

1.927 (98,5%)

2.652.129

1.955 (100%)

2.683.496

Rezultatele analizei
Conform criteriilor arătate mai sus, rezultatele analizei
efectuate în anul 2012 se prezintă astfel:
1. Numărul actului de identitate neindicat sau indicat
greşit
În urma analizei au fost depistate 108.518 erori de
acest tip, dintre care 30.833 se referă la numărul actului de
identitate indicat greşit, conţinînd mai multe sau mai puţine
cifre decît numărul de cifre stabilit pentru actul respectiv,
iar celelalte 77.685 cazuri constau în lipsa numărului actului
de identitate în lista electorală.
Tabelul 3. Erori ce ţin de numărul actului de identitate
Tip de eroare
Numărul actului de
identitate neindicat
Numărul actului de
identitate indicat greúit
(cu mai multe sau mai
puĠine cifre)

Martieaprilie 2011
74.847
(2.8%)
20.858
(0.78%)

Mai 2011
17.904
(1.7%)
2.959
(0.28%)

Septembriedecembrie 2011
50.179
(1.9%)
846
(0.03%)

Martieaprilie 2012
77.685
(2,91%)
30.833
(1,2 %)

identificate 56 592 numere de acte de identitate care
se multiplică, majoritatea de două ori (53.416 reprezintă
dublări), urmează 3046 numere care se repetă de 3 ori,
după care vin 103 numere care se multiplică de 4 ori şi
pentru restul de 27 de numere multiplicarea s-a produs
şi pînă mai bine de 6 pînă la 84 ori. Datorită utilitarului
de verificare a erorilor, elaborat de Direcţia gestionarea
listelor electorale şi tehnologii informaţionale şi de care
s-au folosit responsabilii de listele electorale din APL, se
observă o uşoară scădere a numărului de erori de acest tip,
aproximativ cu 30.339. Aceasta ne demonstrează eficienţa
aplicaţiei şi faptul că responsabilii de listele electorale din
APL s-au preocupat de ajustarea listelor electorale.
Tabelul 4. Informaţia detaliată referitoare la cazurile de
multiplicări ale numerelor actelor de identitate în liste
Numarul actului se repeta de 84 ori

1

Numarul actului se repeta de 16 ori

1

Numarul actului se repeta de 11 ori

1

Numarul actului se repeta de 9 ori

2

Numarul actului se repeta de 8 ori

1

Numarul actului se repeta de 7 ori

2

Numarul actului se repeta de 6 ori

10

Numarul actului se repeta de 5 ori

9

Numarul actului se repeta de 4 ori

103

Numarul actului se repeta de 3 ori

3 046

Numarul actului se repeta de 2 ori

53 416

Analiza comparativă a acestui tip de eroare arată că
procentul multiplicărilor numerelor actelor de identitate în
martie-aprilie 2012 s-a micşorat.
Tabelul 5. Multiplicarea numerelor actelor de identitate
ale alegătorilor în liste
Tip de eroare
Multiplicarea numărului
actului de identitate

Martieaprilie 2011
143.720
(5.4%)

Mai
2011
32.119
(3.0%)

Septembriedecembrie 2011
173.863
(6.5%)

Martieaprilie 2012
56.592
(2.10%)

3. Indicarea denumirii actului de identitate provizoriu
(formularul nr. 9) (la rubrica „Actul de identitate” în seria
şi numărul actului de identitate provizoriu sau în locul
numărului figurează combinaţiile F9, Forma, Ф9, Форма,
FormA9, CertificatN9 etc.)
La acest tip de eroare se referă cazurile cînd în
seria şi numărul actului de identitate provizoriu sau
în locul numărului este indicată denumirea actului de
identitate provizoriu (formularul nr. 9) în diverse variaţii:
FormA9ADV50102677, F9N:197, F9, Forma, Ф9, Форма,
FormA9, CertificatN9. În cadrul analizei din martie-aprilie
2012 au fost depistate 171 cazuri de acest fel, iar în
comparaţie cu situaţia din septembrie-decembrie 2011 se
constată o creştere semnificativă.
Tabelul 6. Denumirea actului de identitate provizoriu
Tip de eroare
Indicarea denumirii actului
de identitate provizoriu

Martieaprilie 2011
109
(0.004)

Mai
2011
309
(0.02%)

Septembriedecembrie 2011
62
(0.002)

Martieaprilie 2012
171
(0.006)

4. Lipsa datei de naştere
În cadrul analizei au fost identificate 4.242 de cazuri
cînd în listele electorale nu a fost indicat anul naşterii
alegătorului. Comparativ cu situaţia din septembrie-decembrie 2011 acest tip de eroare a înregistrat o creştere
aproximativ dublă.

2. Multiplicarea numărului actului de identitate
Acest tip de eroare are cea mai mare frecvenţă, fiind
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Tabelul 7. Lipsa datei de naştere
Tip de eroare
Lipsa datei de
naútere

Martieaprilie 2011
5128
(0.19%)

Mai 2011
-

Septembriedecembrie 2011
2650
(0.09%)

Martieaprilie 2012
4 242
(0.15%)

5. Alte erori din listele electorale
În cadrul analizei computerizate au mai fost detectate
următoarele erori:
a) lipsa denumirii secţiei sau a circumscripţiei după
care poate fi identificată lista;
b) incorect indicată denumirea secţiei sau a circumscripţiei;
c) folosirea diferitor modalităţi de înscriere a datelor
personale ale alegătorului:
 pentru rubrica “Numele alegătorului” s-au folosit de
la 1 pînă la 3 coloane conţinînd: numele, prenumele şi, în
unele cazuri, patronimicul;
 pentru rubrica “Domiciliu” s-au folosit de la 1 pînă
la 4 coloane conţinînd: localitatea, strada, casa, blocul şi
apartamentul;
 domiciliul indicat doar la un singur alegător de pe
pagină;
 pentru numărul actului de identitate s-au folosit una
sau două coloane.
Comparaţie generală
În urma efectuării analizei computerizate a 1.955 liste
electorale după criteriile aplicate au fost detectate 169.523
erori, ce constituie 6,33% din numărul total de alegători
incluşi în liste (2.683 mln. alegători). Constatăm că îmbunătăţirea calităţii listelor electorale este minimă.
Tabelul 8. Numărul total al erorilor detectate în listele
electorale

Erori în acte (total)

Martieaprilie 2011
244.657
(9.2%)

Mai 2011
53.291
(5.0%)

Septembriedecembrie 2011
227.600
(8.6%)

Martieaprilie 2012
169.523
(6,33%)

Concluzii şi recomandări
Analiza computerizată a listelor electorale întocmite de
către APL reprezintă un instrument eficient de îmbunătăţire
a calităţii listelor electorale, folosindu-l pot fi detectate,
apoi grupate pe tipuri, toate erorile din structura listelor,
iar urmărind frecvenţa lor se pot elabora soluţii, strategii
de eliminare a greşelilor tehnice.
Rezultatele analizei din martie-aprilie 2012 ne permit
să constatăm următoarele:
 Procentul erorilor din listele electorale este încă destul
de mare.
La moment acesta constituie 6,33%.
 Colaborarea cu APL în domeniul listelor electorale
este problematică
Termenul de expediere a listelor a fost prelungit, iar în
cazul a 3 primării s-a solicitat aplicarea sancţiunii contravenţionale.
 Procesul de menţinere/actualizare a listelor electorale
nu este standardizat
APL folosesc diferite formate electronice pentru menţinerea şi actualizarea listelor electorale, diferite sisteme de
înscriere a datelor în liste.
Se recomandă realizarea următoarelor activităţi în
vederea îmbunătăţirii calităţii listelor electorale:
 deplasarea în teritoriu a grupurilor mobile GLLE pentru
acordarea asistenţei tehnice şi instructive APL în procesul
de actualizare a listelor;
 aprofundarea nivelului de analiză a listelor electorale
şi realizarea studiului „Alegător la liste – liste la alegător”.
Efectuarea analizei computerizate cel puţin o dată pe an;
 crearea unui program electronic standardizat de
întocmire/actualizare a listelor electorale care va exclude
posibilitatea erorilor şi instalarea acestuia la APL;
 îmbunătăţirea comunicării cu APL în privinţa listelor
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electorale prin elaborarea şi implementarea unui program
de instruire în domeniul înregistrării alegătorilor şi întocmirii
listelor electorale, menţinerea contactelor individuale;
 elaborarea unor standarde şi mecanisme standardizate de actualizare a listelor electorale.
Modificările operate în listele electorale de bază în urma
precizării acestora după 1 ianuarie 2012 conform notei
informative de la APL
În urma colectării de la primării a informaţiilor privind
modificările operate în listele electorale de bază după
1 ianuarie 2012, Comisia Electorală Centrală a efectuat
generalizarea datelor în ansamblu pe ţară.
Conform datelor din listele electorale prezentate,
numărul de alegători la situaţia din 1 martie 2012 este
de 2 mln. 683 mii 496, fiind determinată o diferenţă spre
majorare a numărului de alegători cu 24 259 de la ultimul
scrutin din 5 iunie 2011.
Pentru a clarifica de ce numărul de alegători pe ţară a
crescut, Comisia a solicitat autorităţilor locale să precizeze
datele înscrise în listele electorale prin a le verifica din
nou pe fiecare localitate. În urma precizărilor efectuate
de către primării, au fost identificate următoarele cauze
care au dus la majorarea numărului de alegători, acestea
fiind justificate:
- includerea în liste a alegătorilor plecaţi peste
hotarele ţării, dar cu domiciliu permanent în localitatea
respectivă;
- includerea în listele electorale de bază a alegătorilor
de pe listele suplimentare, ridicate de la instanţele de
judecată;
- completarea şi actualizarea listelor electorale în baza
datelor oferite de ÎS „CRIS ,,Registru”.
Creşteri semnificative au fost constatate în datele
prezentate de unele primării din componenţa raioanelor
Basarabeasca, Cantemir, Căuşeni, Nisporeni, Ungheni,
UTA Găgăuzia, precum şi în municipiul Bălţi. Anume în
aceste 7 unităţi teritorial-administrative s-a observat o
majorare considerabilă a numărului de alegători în raport
cu ultimul scrutin din 5 iunie 2011.
Se impune în context oportunitatea aplicării metodei
comparative la analiza datelor prezentate de APL privind
modificările operate în listele electorale, acestea fiind
comparate cu cele furnizate de Întreprinderea de Stat
„Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS
„CRIS „Registru”).
În Republica Moldova sistemul de înregistrare a alegătorilor este unul „pasiv”, de aceea toată responsabilitatea
privind înregistrarea alegătorilor şi întocmirea corectă a
listelor electorale aparţine primăriilor, adică autorităţilor
publice locale.
Integritatea şi corectitudinea listelor electorale va
permite crearea şi menţinerea unui registru electoral al
alegătorilor exact şi rezistent la fraude. Acest lucru este
instrumentul de bază care poate asigura şi garanta realizarea unor alegeri corecte şi credibile.
Implementarea graduală a Registrului de stat al alegătorilor
Registrul de stat al alegătorilor este un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica
Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei
informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova care au
atins vîrsta de 18 ani şi nu sînt legal limitaţi în drepturile
lor civile.
În anul 2012 a continuat implementarea graduală a
Registrului de stat al alegătorilor. S-a decis ca testarea
registrului să fie efectuată în cadrul alegerilor locale noi ce
se vor organiza în cursul anului, de asemenea la referendumul local din satul Nihoreni al raionului Rîşcani.
În scopul verificării corectitudinii întocmirii şi actualizării
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listelor electorale, a fost efectuat auditul computerizat al
listelor prezentate de cele 6 primării ale localităţilor în care
s-au desfăşurat alegerile locale noi (comuna Trifăneşti din
raionul Floreşti, comuna Danu din raionul Glodeni, satul
Cîrpeşti din raionul Cantemir, satul Hristici din raionul
Soroca, comuna Albina din raionul Cimişlia şi comuna
Morenii Noi din raionul Ungheni) şi de Primăria satului
Nihoreni din raionul Rîşcani.
Implementarea graduală a Registrului de stat al alegătorilor a avut loc în 6 secţii de votare din cele 12 constituite
pentru alegeri noi (în comunele Trifăneşti, Danu, Albina şi
Morenii Noi – 4 localităţi). În secţiile de votare din satele
Cîrpeşti şi Hristici nu a fost posibilă punerea în aplicare a
Registrului din cauza unor probleme de ordin tehnic (lipsa
conexiunii la Internet), iar în satul Nihoreni pentru că exista
o diferenţă foarte mare între cifrele din listele întocmite de
primărie şi cele din Registrul de Stat al Populaţiei.
Pentru aceasta listele electorale au fost introduse în
sistem. În procesul de actualizare a listelor, la dispoziţia
autorităţilor publice locale a fost pusă informaţia din
Registrul de Stat al Populaţiei (RSP) privind modificările
ce au intervenit de la ultimele alegeri. Modificările urmau
a fi introduse în listele electorale de bază de către autorităţile locale.
În procesul compilării listelor şi confruntării datelor
cu informaţia din Registrul de stat al Populaţiei au fost
constatate neconcordanţe în ceea ce priveşte evidenţa
alegătorilor (datele înscrise în lista electorală de către APL
difereau de cele din RSP, una dintre cauze fiind indicarea
incompletă a domiciliului alegătorilor)21.
Au fost supuse analizei calitative şi listele electorale
suplimentare. Astfel, în majoritatea secţiilor de votare pe
lista suplimentară au votat între 5-18 alegători, cu excepţia
secţiei de votare nr. 17 din circumscripţia Cîrpeşti nr. 9,
unde în lista electorală suplimentară au fost înscrişi 100
alegători. În legătură cu acest fapt Consiliul electoral
Cîrpeşti a întocmit o notă explicativă, totodată responsabilului de întocmirea şi actualizarea listei electorale din
cadrul primăriei i s-a solicitat verificarea suplimentară a
datelor şi ajustarea listelor.
Toate secţiile de votare unde s-a desfăşurat implementarea Registrului au fost dotate cu cîte 2 laptopuri pentru
operatori. Acestea au fost conectate la Internet prin tehnologia 3G şi pe fiecare s-a instalat un soft special care crea
conexiune securizată VPN cu serverul Comisiei Electorale
Centrale prin canalul de fibră optică oferit de ÎS „Centrul
de telecomunicaţii speciale”.
Au fost selectaţi şi instruiţi cîte 2 operatori pentru fiecare
secţie de votare (12 în total) care au lucrat în ziua scrutinului. Operatorii aveau sarcina să verifice dacă persoana
care s-a prezentat la secţia de votare avea dreptul să
voteze anume la această secţie sau dacă a mai votat.
Pentru aceasta operatorul introducea seria şi numărul
buletinului sau IDNP al alegătorului în cîmpul respectiv, iar
pe ecran apărea confirmarea că această persoană aparţine
acestei secţii de votare, iar dacă nu – sistemul afişa pe
ecran un mesaj că persoana aparţine altei secţii sau a mai
votat în cadrul acestor alegeri.
Pentru a crea Registrul pentru aceste localităţi, s-au
importat în sistem din baza de date a ÎS „CRIS „Registru”
datele despre persoanele cu drept de vot domiciliate sau
cu reşedinţa în localităţile respective. Aceste date au fost
contrapuse cu cele din listele electorale transmise de
primării, iar diferenţele apărute au fost prelucrate manual.
În acest fel, s-au obţinut liste electorale electronice pentru
toate localităţile unde urmau să fie organizate alegeri
locale noi.

Ulterior analizării listelor electorale de bază şi celor
suplimentare de la alegerile locale noi din anul 2012,
Comisia Electorală Centrală a solicitat organelor abilitate
întreprinderea acţiunilor de rigoare pentru verificarea
datelor şi eliminarea diferenţelor.
Tabelul de mai jos permite compararea cifrelor privind
numărul de alegători în localităţile unde s-au desfăşurat
alegeri locale noi pe parcursul anului 2012.
Tabelul 9. Numărul de alegători înscrişi în listele
electorale de bază întocmite de APL şi numărul de alegători
conform RSP/SIAS „Alegeri”
Denumirea
raionului

Denumirea
localităĠii

Nr.
s/v

Alegători Alegători
înscriúi
înscriúi
în LEB
în RSP

Floreúti

com.
Trifăneúti


66

758

67

348

379

348

0

31

Soroca

s. Hristici

34

992

1004

774

218

230

Glodeni

com. Danu

Cantemir
Cimiúlia

s. Cîrpeúti
com. Albina

Ungheni

com.
Morenii Noi

813

Alegători
incluúi în
SIAS în
urma
verificării
758

DiferenĠa DiferenĠa
alegători alegători
LEB –
SIAS –
SIAS
LEB
0

55

19

1166

2270

1017

149

-

20
21

1002
57

39

919
-

83
-

0
-

22
17
12
13
14
51

227
1444
984
371
724
820

191
2017
698
348
670
911

191
1170
610
320
602
696

36
274
370
51
122
124

0
847
88
28
68
215

Aplicaţia „Lista electorală”
Activitatea de creare a unui program electronic
standardizat de întocmire/actualizare a listelor electorale
a fost iniţiată de CEC, cu suportul Programului PNUD,
prin elaborarea aplicaţiei „Lista electorală”. Aceasta este
o aplicaţie on-line şi reprezintă un program care vine în
ajutor responsabililor de listele electorale din APL. Acesta
le va permite să menţină şi să actualizeze listele electorale,
pentru care poartă răspundere, în mod centralizat şi fără
a fi necesară procurarea sau cunoaşterea unui pachet de
programe special. Avantajele ei sînt:
 obţinerea datelor noi folosind validările aplicaţiei;
 nepermiterea introducerii a careva date sau datelor
eronate, cum ar fi:
- numărul incomplet sau excesiv al actului de identitate
(cu mai puţine sau mai multe cifre decît este prevăzut
acest act);
- IDNP incomplet sau excesiv (cu mai puţin sau mai
mult de 13 cifre);
- anul naşterii nereal (de exemplu, 1586 sau 2110);
• nepermiterea introducerii aceluiaşi IDNP de mai
multe ori;
• obţinerea datelor actualizate la zi.
Prin această aplicaţie le oferim APL posibilitatea ca, la
cerere, să le fie importate listele electorale de către CEC.
VI. ACTIVITATEA FINANCIARĂ
În anul 2012 la baza activităţii financiare a stat asigurarea realizării din punct de vedere financiar a tuturor
acţiunilor planificate pentru anul raportat, precum şi a celor
legate de diverse evenimente cu suport financiar alocat.
În acest sens, a fost elaborat bugetul Comisiei pentru anul
2012. De asemenea, au fost înaintate propuneri şi estimări
ale bugetului pentru anii 2013-2014-2015 la componenţa
de bază, precum şi la schema de încadrare pentru anii
2012- 2013.
În baza Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din
27 decembrie 2011, pentru Comisia Electorală Centrală
au fost preconizate mijloace bugetare în sumă de 5900,4
mii lei, inclusiv:

21
Problema a fost deosebită în cazul satului Nihoreni, deoarece la referendumul local în liste figurau 2406 alegători, iar potrivit datelor din RSP aveau înregistrat
domiciliul în această localitate doar circa 300 persoane.
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 5796,9 mii lei – componenta de bază;
 103,5 mii lei – mijloace speciale.
Extrasul de mai jos din anexa nr. 2 la Legea nr.
282/2011 prezintă următoarea structură a cheltuielilor CEC
prevăzute pentru anul 2012:
Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate
de la bugetul de stat
-mii lei-

Cheltuieli, total
Serviciile de stat cu destinaĠie
generală
AutorităĠi úi servicii cu destinaĠie
generală neatribuite la alte grupe
Cheltuieli curente
dintre care cheltuieli de personal
Cheltuieli capitale

grupă

articol

inclusiv

grupă principală

Codul

Suma

2

3

4

5

componenta
de bază

mijloace
speciale

fonduri
speciale

proiecte
finanĠate
din surse
externe

6

7

8

9

195. Comisia Electorală Centrală
5900,4
5796,9

103,5

1
1

8

1
1
1

8
8
8

100
111, 112, 116

200

5900,4
5900,4

5796,9
5796,9

103,5
103,5

5850,4
2810,0
50,0

5746,9
2810,0
50,0

103,5

În vederea realizării prevederilor legale privind activitatea de bază a Comisiei Electorale Centrale, a organizării şi
desfăşurării alegerilor locale noi, şi a referendumului local,
CEC a întocmit şi prezentat Ministerului Finanţelor planurile
de finanţare conform devizelor de cheltuieli în sumă totală
de 5900,4 mii lei, după cum urmează:
 Cheltuieli pentru întreţinerea Comisiei Electorale
Centrale – 5477,0 mii lei;
 Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi – 296,2 mii lei,
inclusiv:
- Comisia Electorală Centrală – 48,8 mii lei;
- pentru întreţinerea Consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale
comunale/săteşti - 154,8 mii lei;
- pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor
de votare – 92,6 mii lei;
 Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a unui primar – 23,7 mii lei.
Pe parcursul anului de gestiune, după cum s-a
menţionat în compartimentul III al prezentului raport, au fost
desfăşurate alegeri locale noi ale primarilor în 6 localităţi:
în luna mai – alegerea primarului comunei Trifăneşti din
raionul Floreşti şi în luna noiembrie – alegerea primarilor
în alte 5 localităţi, şi prin hotărîrea CEC nr. 1410 din 4
septembrie 2012, a fost stabilită data de 21 octombrie
2012 pentru desfăşurarea referendumului de revocare
a primarului satului Nihoreni din raionul Rîşcani, pentru
care a fost necesară alocarea de mijloace financiare. În
acest sens, pentru fiecare dintre cele 7 consilii electorale
de circumscripţie de nivelul întîi şi 12 birouri electorale
ale secţiilor de votare constituite în perioada de referinţă
au fost întocmite planuri de finanţare conform devizelor
de cheltuieli aprobate de CEC şi prezentate Ministerului
Finanţelor pentru executare. S-a realizat în context şi
activitatea necesară atribuirii codurilor trezoreriale şi fiscale
pentru cele 7 organe electorale inferioare constituite în
vederea organizării şi desfăşurării alegerilor, precum şi
a referendumului local. A fost stabilit, prin hotărîri CEC,
numărul de membri şi personal degrevat pentru termene
corespunzătoare activităţii în fiecare dintre organele
electorale respective.
Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
noi din anul 2012 şi a referendumului local de revocare a
primarului au fost executate cheltuieli în sumă de 289,8
mii lei.
Următorul tabel reflectă cheltuielile repartizate pe
organe electorale:
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-mii lei-

Cheltuieli
pentru organizarea úi desfăúurarea alegerilor
locale noi efectuate de:
- Comisia Electorală Centrală (buletine de
vot, invitaĠii)
- Consiliile electorale de circumscripĠie
comunale/săteúti
- Birourile electorale ale secĠiilor de votare
pentru organizarea úi desfăúurarea
referendumului local de revocare a primarului
Total

Aprobat
2012

Executat
2012

Sold

296,2

266,1

30,1

48,8

26,1

22,7

154,8

152,3

2,5

92,6

87,7

4,9

23,7

23,7

---

319,9

289,8

30,1

Consiliile electorale prezintă Comisiei Electorale
Centrale darea de seamă privind executarea devizului de
cheltuieli, cu toate anexele, în termen de cel mult o lună
după ziua alegerilor. În urma verificării dărilor de seamă
prezentate de consiliile electorale de circumscripţie de
nivelul întîi, s-a constatat că la utilizarea mijloacelor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
noi din 2012 au fost respectate limitele şi destinaţiile
cheltuielilor aprobate.
Soldurile mijloacelor financiare neutilizate din conturile
trezoreriale ale organelor electorale inferioare la finele
fiecărei perioade electorale sînt acumulate şi transferate
pe conturile trezoreriale ale Comisiei pentru a fi utilizate
după necesităţi, iar la sfîrşitul anului, dacă nu sînt utilizate,
se fac venit la bugetul de stat.
Pentru reglementarea cheltuielilor concurenţilor
electorali s-a aprobat plafonul mijloacelor financiare ce pot
fi virate în fondul electoral la alegerile locale noi, stabilindu-se şi obligativitatea raportării veniturilor şi cheltuielilor
de către aceştia. Au fost elaborate formularele necesare
privind evidenţa contabilă atît pentru consilii, cît şi pentru
concurenţii electorali.
În perioada electorală pentru aceste alegeri CEC a
colectat şi a luat act de rapoartele financiare ale concurenţilor electorali şi în urma verificării rapoartelor, s-a constatat
că veniturile şi cheltuielile reflectate în ele sînt identice cu
datele trimise de băncile în care concurenţii electorali au
deschis conturi cu menţiunea “Fond electoral”.
Comisia Electorală Centrală, prin hotătîrea sa, a
aprobat Raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile
concurenţilor în campania electorală pentru alegerile
locale noi: la venituri în sumă de 43400 lei, la cheltuieli –
42900,8 lei (în baza rapoartelor prezentate de consiliile
electorale). CEC a solicitat Ministerului Afacerilor Interne
la 13 noiembrie 2012 examinarea corectitudinii informaţiei
prezentate de concurenţii electorali privind veniturile şi
cheltuielile efectuate în cadrul campaniei electorale pentru
alegerile din 11 noiembrie. Conform răspunsului primit de
la Departamentul Poliţiei al MAI, încălcări la efectuarea
operaţiunilor financiare în campania electorală, precum şi
temeiuri pentru declanşarea unor investigaţii sub aspect
penal nu au fost depistate.
Pe parcursul anului 2012 pentru întreţinerea activităţii
Comisiei Electorale Centrale s-au efectuat la timp decontările cu diverse instituţii în baza contractelor încheiate pe
parcursul anului 2012 (în total 110 contracte înregistrate pe
articole şi 14 acorduri adiţionale înregistrate la Trezoreria de
Stat), care au fost prezentate Ministerului Finanţelor pentru
executare (în total 935 ordine de plată), fiind întocmite şi
prezentate în termen dările de seamă contabile.
În cadrul pregătirilor pentru organizarea şi desfăşurarea
evenimentului consacrat marcării a 15 ani de activitate a
CEC, s-au executat transferurile mijloacelor băneşti în baza
contractelor şi facturilor.
Au fost efectuate calculele drepturilor salariale ale
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personalului CEC, a remuneraţiilor cuvenite privind
contractele de prestări servicii şi calculate drepturile
cuvenite pentru perioada de concediu de odihnă conform
prevederilor legale şi a concediilor pentru incapacitate
temporară de muncă în baza actelor medicale avizate. S-au
efectuat, lunar şi trimestrial, toate transferurile la bugetul
de stat în termenele prevăzute de lege şi prezentate în
termenele legale declaraţiile obligatorii privind impozitul
pe venit, contribuţiile de asigurări sociale şi primele de
asigurări medicale, fiind întocmite fişele personale ale
tuturor salariaţilor CEC.
CEC a dat curs mai multor invitaţii de a participa la
diverse evenimente în străinătate, atît legate de observarea
desfăşurării scrutinelor, cît şi celor ce ţin de procesul
electoral. Membrii şi funcţionarii CEC au efectuat deplasări
nu numai în străinătate, ci şi în interiorul ţării. Cheltuielile
pentru deplasări s-au efectuat în baza unui fond cu această
destinaţie, prevăzut în buget. Pentru efectuarea deplasărilor în străinătate care necesitau cheltuieli din partea CEC
au fost aprobate hotărîri în care se specifica de fiecare dată
ce fel de cheltuieli suportă CEC (cazare, masă, transport,
diurnă etc.) şi care vor fi acoperite de către organizatorii
evenimentului sau părţii-gazdă.
Pe parcursul anului 2012 au fost executate cheltuieli
curente pentru întreţinerea activităţii Comisiei Electorale
Centrale în sumă de 5231,6 mii lei.
Configuraţia internă a cheltuielilor curente repartizate
pe articole ale clasificaţiei bugetare pe anul 2012 prezintă
următoarea structură analitică:
-mii leiIndicii
Retribuirea muncii
ContribuĠii de asigurări sociale de stat obligatorii
Plata mărfurilor úi serviciilor
Deplasările în interes de serviciu
Prime de asig. oblig. de asist. med. achitate de
patroni
Transferuri catre populatie
Procurarea mijloacelor fixe
ReparaĠia capitală a clădirilor administrative
TOTAL - Cheltuieli generale

Art. Al.

Aprobat
2012

Executat
2012

111
112
113
114

2243,8
492,6
2024,9
206,1

2231,4
490,3
1930,4
206,1

73,6

73,2

320,0
96,0
20,0
5477,0

198,8
91,4
10,0
5231,6

116
135
242
243



04

Sold

12,4
2,3
94,5
0,4
121,2
4,6
10,0
245,4

Soldurile rămase la finele anului 2012 sînt transferate
la bugetul de stat, iar la 1 ianuarie 2013 Comisia este
finanţată conform bugetului aprobat şi planurilor de
finanţare prezentate Ministerului Finanţelor.
În vederea obţinerii autonomiei financiare CEC a
expediat o adresă către Ministerul Finanţelor cu solicitarea
de autonomie financiară (scrisoarea CEC nr.1648 din
10.07.2012), după care i-a prezentat propunerile privind
includerea în bugetul de stat a cheltuielilor legate de funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor planificate. Ministerul
Finanţelor, ca urmare a consultărilor, a acceptat includerea
în bugetul de stat a cheltuielilor aprobate prin hotărîrea CEC
nr.1448 din 25 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea
Devizului de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii Comisiei
Electorale Centrale pentru anul 2013 şi Devizului de cheltuieli
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din
2013”22. Astfel, la 26 septembrie 2012 i-au fost prezentate
pentru prima dată Parlamentului, pentru includerea directă în
bugetul de stat, cheltuielile legate de funcţionarea Comisiei
Electorale Centrale şi cheltuielile pentru desfăşurarea alegerilor locale noi în anul 2013, aprobate prin hotărîrea CEC
nr.1448 din 25 septembrie 2012.
Drept urmare, Parlamentul, prin Hotărîrea nr. 247 din
02.11.12, a aprobat bugetul Comisiei Electorale Centrale
pe anul 201323, punînd în sarcina Comisiei economie, buget
şi finanţe, monitorizarea executării acestei hotărîri.

VII. PERSONALUL ŞI DEZVOLTAREA
INSTITUŢIONALĂ
Reorganizarea Aparatului Comisiei Electorale Centrale
La finele anului 2011, Comisia Electorală Centrală a
adoptat hotărîrea cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Aparatului CEC. Procedura de reorganizare
a Aparatului Comisiei a fost demarată în scopul unei mai
bune administrări a procesului electoral, pornind de la
necesitatea asigurării exercitării atribuţiilor funcţionale pe
care le-a dobîndit Comisia în timp, precum şi ca urmare a
volumului de lucru pus în sarcina Aparatului CEC.
Potrivit hotărîrii nominalizate, în structura Aparatului
Comisiei au fost incluse 9 subdiviziuni structurale (6 direcţii
şi 3 servicii), cu un efectiv-limită în număr de 37 de unităţi,
după cum urmează:
Şef al Aparatului CEC – 1 unitate
Direcţia management alegeri - 6 unităţi
Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor
electorale – 6 unităţi
Direcţia analiză şi documentare – 5 unităţi
Direcţia juridică – 6 unităţi
Direcţia financiar-economică – 6 unităţi, care include:
Serviciul metodologic şi rapoarte financiare din cadrul
Direcţiei financiar-economice
Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media –
5 unităţi
Serviciul resurse umane – 1 unitate
Serviciul audit intern – 1 unitate.
Noua structură a Aparatului CEC a fost aprobată în
corespundere cu ultimele modificări ale legislaţiei ce
reglementează raporturile juridice ale funcţionarilor publici.
Astfel, la modificarea statului de personal s-a ţinut cont de
implementarea noilor titluri ale funcţiilor publice conform
rigorilor Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea
Clasificatorului unic al funcţiilor publice.
Totodată, se relevă că legea menţionată urma să intre
în vigoare la data punerii în aplicare a noului sistem de
salarizare a funcţionarilor publici. În aceste circumstanţe,
implementarea noii structuri a Aparatului CEC a fost
amînată pînă la adoptarea noii legii cu privire la sistemul
de salarizare a funcţionarilor publici.
În luna mai a anului 2012, prin dispoziţia preşedintelui Comisiei Electorale Centrale a fost aprobat statul
de personal al Aparatului CEC şi fişele de post elaborate
corespunzător noilor funcţii publice constituite.
Ca urmare a procedurilor de personal mai sus descrise, la
data de 15 august 2012, a fost emisă dispoziţia preşedintelui
cu privire la numirea în funcţia publică. În temeiul dispoziţiei,
11 funcţionari au fost numiţi în funcţii publice prin promovare
şi 10 funcţionari prin transfer în interesul serviciului. În consecinţă, au fost declarate vacante 14 funcţii publice şi 1 post
de deservire tehnică în cadrul Aparatului CEC.
În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea
nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public şi ale Regulamentului cu privire la
ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Comisia a
lansat, la 7 septembrie 2012, desfăşurarea concursului privind
ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului său,
prin publicarea anunţului corespunzător în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova. Astfel, din totalul de 14 funcţii publice
declarate vacante, 6 sînt funcţii de conducere şi 8 de execuţie.
Necesită a fi menţionat că, din totalul mai sus specificat, 2
funcţii publice (1 de conducere şi 1 de execuţie) au fost
declarate doar temporar vacante din motivul aflării titularelor
acestora în concediu de îngrijire a copilului.

http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6413&start=180&l=
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345639
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În urma desfăşurării concursului, inclusiv în condiţiile
prelungirii termenului de depunere a dosarelor de concurs,
structura Aparatului CEC a fost suplinită cu 9 funcţii publice
din cele 14 declarate vacante.
La etapa actuală, după implementarea procedurilor
de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului CEC
(concurs, promovare, transfer), nivelul de încadrare a
funcţionarilor publici conform statului de personal se
prezintă în felul următor:
a) 11 funcţii publice de conducere, dintre care 9 funcţii
suplinite (7 femei, 2 bărbaţi), 2 fiind vacante;
b) funcţii de execuţie, dintre care:
- 4 consultanţi principali (2 femei, 2 bărbaţi);
- 6 consultanţi superiori (5 femei, 1 bărbat);
- 8 consultanţi (5 femei, 3 bărbaţi), plus 2 funcţii vacante
(1 temporar vacantă);
- 1 specialist principal (bărbat), plus 2 funcţii vacante;
- 1 auditor intern (femeie);
- 1 funcţie de deservire tehnică (femeie).
Prin urmare, din cele 37 funcţii aprobate, au fost
recrutate şi numite în funcţie 32 de persoane, în continuare
rămînînd a fi vacante 5 funcţii, şi anume: şef direcţie şi
consultant în Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale, specialist principal în Direcţia
financiar-economică, consultant (temporar vacantă) al
Serviciului metodologic şi rapoarte financiare din cadrul
Direcţiei financiar-economice; specialist principal în Direcţia
comunicare, relaţii publice şi mass-media.
De asemenea, este de menţionat că pe parcursul anului
2012, au fost încetate raporturile de serviciu cu 5 funcţionari publici (3 prin cerere de demisie, 1 prin transfer, 1
funcţionar în urma procedurii de reorganizare – modificarea
statului de personal) şi 3 persoane cu funcţii de deservire
tehnică (1 la cerere, 2 persoane în rezultatul procedurii
de reorganizare).
Informaţia cu privire la procedura de organizare a
concursului este plasată şi actualizată pe site-ul CEC24.
Crearea unui sistem de stagiu de practică în cadrul
CEC
Pentru a efectua stagiul de practică la Comisia
Electorală Centrală solicitantul depune o cerere adresată
preşedintelui CEC. După ce îi este acceptată cererea,
între solicitant şi CEC se încheie un Acord de efectuare a
stagiului de practică, iar persoana respectivă poate deja
începe activitatea în calitate de practicant.
Acordul stabileşte condiţiile de desfăşurare a stagiului
de practică, inclusiv termenul şi programul de efectuare a
stagiului, persoanele desemnate în calitate de îndrumători,
drepturile şi responsabilităţile părţilor acordului.
Totodată, părţile acordului se obligă, la finalizarea
stagiului de practică, să perfecteze documentele aferente
activităţii desfăşurate. Astfel, Comisia eliberează practicantului referinţa în care consemnează modul şi condiţiile
de realizare a stagiului de practică, precum şi calificativul
propus de către specialiştii îndrumători. La rîndul său,
practicantul prezintă Comisiei un Raport de activitate
care va conţine, pe lîngă descrierea sarcinilor realizate, şi
unele recomandări şi propuneri vizînd efectuarea stagiului
în cadrul CEC.
Pe parcursul anului 2012, în cadrul Comisiei şi-au
desfăşurat stagiul de practică 4 persoane, fiind evaluate cu
calificativele „foarte bine”. În general, cei 4 practicanţi au
fost familiarizaţi cu activitatea Comisiei în ansamblu, fiind
încadraţi în mod special în activitatea din cadrul direcţiilor
management alegeri şi juridice.
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VIII. ATRIBUIREA MANDATELOR DE CONSILIER
ÎN CONSILIILE RAIONALE, ORĂŞENEŞTI
(MUNICIPALE) ŞI SĂTEŞTI (COMUNALE)
În cadrul exercitării responsabilităţilor privind atribuirea
mandatelor de consilier, în perioada raportată 84% (477)
din numărul total de hotărîri (569) adoptate de Comisia
Electorală Centrală a vizat tematica dată.
Cele 477 hotărîri au avut drept subiect atribuirea a 591
mandate noi de consilieri în unităţile administrativ teritoriale
de nivelurile întîi şi al doilea. Dintre care:
- municipale – 11 mandate;
- raionale – 85 mandate;
- orăşeneşti – 61 mandate;
- săteşti (comunale) – 434 mandate.
Cauzele încetării înainte de termen a celor 591 mandate
ale aleşilor locali au fost următoarele:
- incompatibilitatea funcţiei – 307 cazuri;
- demisia consilierului – 226 cazuri;
- intrarea în vigoare a sentinţei prin care se interzice de
a ocupa funcţii publice – 2 cazuri;
- absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe
consecutive ale consiliului – 1 caz;
- deces – 55 cazuri.
Cei 226 consilieri cărora le-au fost ridicate mandatele
în legătură cu demisia au fost aleşi din partea următoarelor
formaţiuni politice:
- Partidul Democrat din Moldova – 49;
- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 69;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova – 60;
- Partidul Liberal – 38;
- Partidul Social Democrat – 4;
- Partidul Republican din Moldova – 2;
- Partidul Politic ,,Casa Noastră – Moldova” – 1;
- Partidul Politic ,,Partidul Socialiştilor din Republica
Moldova” – 1
- Blocul electoral ,,Forţa a treia” – 2.
De asemenea, au fost înregistrate 120 cazuri de refuz
a mandatului de consilier de către candidaţii supleanţi,
motivele invocate fiind următoarele: boală, schimbarea
locului de trai etc. Un alt motiv care face imposibilă
atribuirea mandatului de ales local este aflarea îndelungată
a candidatului supleant peste hotarele ţării – 6 cazuri.
Analiza deciziilor consiliilor locale25 privind ridicarea
înainte de termen a mandatelor aleşilor locali a arătat că
majoritatea a fost întocmită cu respectarea cerinţelor legislaţiei electorale, acestea servind ca bază pentru adoptarea
de către Comisie a hotărîrilor corespunzătoare.
Analiza actelor cu privire la ridicarea mandatelor de
consilier, emise de APL
CEC a constatat abateri de la normele legale ce ţin
de procedura ridicării mandatelor de consilier de către
consiliile locale, care, fiind grupate pe natura abaterii, se
prezintă în felul următor:
Încălcarea termenelor de înlăturare a stărilor de incompatibilitate
Nu sînt respectate de către consiliile locale prevederile
art.8 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, care obligă alesul local să înlăture
starea de incompatibilitate în termen de 30 de zile de
la apariţia acesteia. De la alegerile locale generale din
5 iunie 2011 şi pînă la începutul anului 2012 situaţia de
incompatibilitate nu era înlăturată în 54 cazuri ce cădeau
sub incidenţa art. 84 alin.(2) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în
ceea ce priveşte incompatibilitatea deţinerii concomitente

Rubrica „Funcţii vacante” http://cec.md/index.php?pag=page&id=38&l=
Comisia Electorală Centrală a făcut publică informaţia privind analiza deciziilor consiliilor locale referitoare la încetarea înainte de termen a mandatelor de consilier
http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=558&tip=comunicat&start=&l
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a mandatului de consilier şi al celui de primar. În cursul
anului 2012 aceste situaţii au fost soluţionate, consiliile
locale înlăturînd starea de incompatibilitate intervenită.
De menţionat că nu toate Oficiile Teritoriale ale Cancelariei de Stat au intervenit pentru soluţionarea cazurilor
de incompatibilitate aşa cum obligă prevederile art.8 din
Legea nr. 768/2000, deşi CEC, prin demersul nr. 8/1340
din 26 ianuarie 2012, a sesizat în acest sens Cancelaria
de Stat.
La insistenţa Comisiei Electorale Centrale spre sfîrşitul
primului semestru au fost soluţionate 38 de cazuri, iar
celelalte pînă în luna octombrie.
În legătură cu modificarea art. 7 din Legea nr. 768/200026
prin care au fost stabilite noi situaţii de incompatibilitate,
în semestrul II al anului 2012 numărul de mandate ridicate
de către consiliile locale pe motiv de incompatibilitate
s-a majorat. Totodată, nerespectarea termenelor pentru
încetarea incompatibilităţii rămîne a fi o problemă, deoarece
modificarea legii a necesitat unele precizări şi interpretări
în ceea ce priveşte sfera de aplicare.
Subliniem că, potrivit modificărilor la art.8 din Legea
nr. 768/2000, dacă consiliul nu adoptă decizia de ridicare
a mandatului alesului local care se află în unul din cazurile
de incompatibilitate, atunci ridicarea mandatului alesului
local se va decide pe cale judiciară, la iniţiativa oficiului
teritorial al Cancelariei de Stat sau la sesizarea Comisiei
Naţionale de Integritate.
Pentru îmbunătăţirea situaţiei şi neadmiterea cazurilor
pe viitor, au fost formulate următoarele propuneri27:
- stabilirea unei modalităţi de informare reciprocă între
Cancelaria de Stat şi Comisia Electorală Centrală asupra
deciziilor de ridicare a mandatului de consilier înainte de
termen (pentru neadmiterea tergiversării prezentării la CEC
a deciziilor în cauză);
- includerea în curricula de instruire a tematicii în cauză
pentru subiecţii interesaţi (judecătorii, secretarii consiliilor
locale, membrii consiliilor electorale de circumscripţie);
- schimbul de bune practici (exemplele pozitive de adus
la cunoştinţa celorlalte consilii locale), cu atragerea atenţiei
asupra faptului că actele adoptate cu votul consilierilor aflaţi
în stare de incompatibilitate după expirarea termenului legal
pot fi declarate nule;
- elaborarea unor cerinţe unice faţă de materialele
anexate la solicitările de atribuire a mandatelor pentru
candidaţii supleanţi (modele ale declaraţiei, deciziei pentru
fiecare situaţie în parte).
Tergiversarea remiterii deciziilor adoptate de consiliul local
Deşi termenul legal de înlăturare a stării de incompatibilitate este respectat de către consiliu, acesta expediază
deciziile adoptate la Comisia Electorală Centrală doar peste
cîteva luni (chiar şi peste 8-9 luni), ceea ce contravine
procedurilor legale.
Acest fapt demonstrează o activitate nesatisfăcătoare
a secretarilor consiliilor locale care, potrivit prevederilor
art. 39 alin.(1) lit.g) din Legea nr.436/2006, sînt obligaţi să
comunice şi să remită, în termen de 5 zile, dacă legea nu
prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele
emise de consiliul local sau de primar.
Astfel, în anul 2012 CEC a atenţionat prin hotărîre
12 secretari asupra necesităţii respectării termenelor de
remitere a deciziilor adoptate.
Prezentarea incompletă a setului de documente
Unele consilii locale, contrar cerinţelor pct.25 din
Instrucţiunea cu privire la atribuirea mandatului de consilier
în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi
săteşti (comunale), expediază Comisiei Electorale Centrale
setul incomplet de documente pentru atribuirea manda-

tului de consilier (lipsesc demersurile, deciziile, declaraţiile candidaţilor supleanţi etc.). Doar după intervenţiile
repetate ale funcţionarilor Comisiei documentele lipsă sînt
prezentate de secretarii consiliilor locale. Deşi autorităţilor locale le-a fost explicată procedura de prezentare a
documentelor către Comisia Electorală Centrală (le-a fost
expediată o circulară), situaţia rămîne problematică.
Începînd cu luna octombrie 2012, materialele prezentate
contrar cerinţelor Instrucţiunii sus-numite, au fost restituite
pentru perfectare conform cerinţelor legale (13 cazuri).
Ridicarea mandatului de ales local înainte de termen
pentru li psa nemotivată de la trei şedinţe consecutive ale
consiliului
Pînă a fi introdusă şi în Legea nr. 436/2006 prevederea
conform căreia mandatul se ridică de către consiliu în cazul
absenţei nemotivate a consilierului de la trei şedinţe consecutive ale consiliului (Legea nr. 768/2000 conţinea această
normă), deciziile consiliilor locale de ridicare a mandatelor
de consilier pe acest motiv le-au fost restituite pentru
reexaminare, întrucît la acel moment exista un conflict de
norme între două acte legislative. La cele 20 de răspunsuri
au fost anexate şi avizul consultativ al Comisiei pentru
administraţia publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului şi
Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului,
unde se explica modul de aplicare a prevederilor actelor
legislative.
Prin Legea nr. 220 din 19 octombrie 2012 pentru
completarea articolului 24 din Legea nr. 436/2006, alin.
(1) a fost completat cu litera e) care prevede drept temei
pentru încetarea mandatului de consilier înainte de termen
absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului.
Pe parcursul anului au fost fixate şi alte cazuri care
contravin legislaţiei în vigoare, precum transmiterea
documentelor într-o altă limbă decît limba de stat (16
cazuri), întocmirea incorectă a documentelor (nerespectarea tehnicii legislative şi normelor limbii literare aşa cum
prevede Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale – 15 cazuri) etc.
O altă contradicţie a fost constatată între prevederile
Legii nr. 256 din 9 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei
de ales local şi prevederile art. 135 alin. (5) din Codul
electoral ce ţin de eliberarea legitimaţiilor consilierilor şi
primarilor aleşi. CEC a formulat propuneri privind necesitatea ajustării cadrului legal cu referire la autoritatea care
eliberează legitimaţii aleşilor locali, candidaţi supleanţi,
după ce Comisia le atribuie mandatul de consilier.
Aspectul gender – consilieri
Efectuînd o statistică privind raportul de gen, se
constată că din cele 591 cazuri de încetare a mandatului
de consilier, 401 vizează bărbaţi şi 190 – femei. Cît priveşte
atribuirea celor 591 de mandate de către CEC, raportul
este următorul: 381 – bărbaţi şi 210 – femei.
La moment, din numărul total de 11 750 de consilieri
în consiliile locale de nivelurile I şi II, 3389 (28,84%) sunt
femei, iar 8361(71,16%) – bărbaţi. Astfel, comparînd
datele cu situaţia de după alegerile locale generale din
2011, numărul de mandate deţinute de femei a crescut
cu 150 (+1,28%):
Modificări după alegerile locale generale din 2011
Anul
2011
2012

Nr. de
hotărîri
705
477

Ridicare mandat
Total
B
F
1024
830 194
591
401 190

Atribuire mandat
Total
B
F
1024
700
324
591
381
210

Modificări operate prin Legea nr. 168 din11.07.2012.
Nota informativă privind rezultatele examinării situaţiilor de incompatibilitate, întocmită de Direcţia management alegeri din cadrul Aparatului CEC
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Respectiv, raportul de gen a evoluat astfel:


Total
mandate de
consilier

BărbaĠi

Femei

%B

%F

11750
11750
11750

8511
8381
8361

3239
3369
3389

72.43%
71.33%
71.16%

27.57%
28.67%
28.84%

-150

+150

-1.28%

+1.28%

După alegerile locale
generale din 2011

Către finele a. 2011
Către finele a. 2012
DiferenĠa
(faĠă situaĠia de după
alegerile locale
generale)

IX. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL
DE ACTIVITATE A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
ŞI COLABORAREA CU INSTITUŢIILE MASS-MEDIA
Pe parcursul anului 2012, în pofida faptului că nu a fost
un an electoral, activitatea CEC a fost mediatizată pe larg
de către instituţiile mass-media. Cel mai activ au reflectat
activitatea Comisiei:
- posturile de televiziune: Moldova 1, TV7, Publika TV,
Euro TV, Prime 1 TV, PRO TV;
- posturile de radio: Radio Moldova, Vocea Basarabiei,
Europa Liberă, Radio Iaşi;
- ziarele: Timpul de dimineaţă, Jurnal de Chişinău, Flux,
Moldova Suverană;
- portalurile de ştiri: Allmoldova, Unimedia.md,
Politik.md, Tribuna.md, Politcom.com, 24h.md, Hotnews.
md, Point.md, Union.md, Impact.md, noi.md, epresa.md;
- agenţiile de presă: Moldpres, Info-prim Neo,
Basapres;
- alte site-uri: itmoldova.com, e-democracy.md, epochtimes-romania.com, news.point.md, civic.md, diaspora.
moldova.org, api.md.
În graficul de mai jos este ilustrat numărul de apariţii
CEC în presă pe lună28:
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Din grafic se observă că cel mai mare număr de apariţii
(73) au avut loc în lunile iulie-august, aceasta se datorează
în mare parte faptului că în aceste luni CEC a fost implicată
în verificarea listelor de subscripţie pentru referendumul
republican. Mediatizarea Comisiei din luna ianuarie s-a
referit la seminarele desfăşurate de CEC pentru secretarii
consiliilor raionale privind administrarea listelor electorale.
În lunile aprilie-mai numărul mare de apariţii din presa
electronică (39) se explică prin campania electorală desfăşurată pentru alegerile locale noi din com. Trifăneşti, r-nul
Floreşti. Apariţiile din noiembrie (27) au fost consacrate
evenimentelor legate de marcarea celei de-a 15 aniversări
de activitate permanentă a Comisiei şi alegerilor locale
noi desfăşurate în 5 localităţi. Cele mai puţine ştiri au fost
difuzate în lunile februarie, martie şi iunie 2012.
În colaborare cu Compania publică IPNA „TeleradioMoldova”, au fost organizate 3 emisiuni radiofonice şi
3 emisiuni televizate cu participarea conducerii CEC şi

reprezentanţilor societăţii civile. Astfel, „Radio Moldova”
a realizat emisiunile „Magazin socio-cultural” şi „Forţa
junimii”, „Moldova 1” – emisiunea „Moldova în direct”, iar
„Prime” – emisiunea „Replica”.
Totodată, au fost organizate şi alte activităţi, după cum
urmează:
Organizarea briefing-urilor şi conferinţelor de presă
La 2 februarie 2012 a fost organizată o conferinţă de
presă, în direct, cu ocazia sărbătoririi Zilei internaţionale
a alegerilor. În cadrul conferinţei s-a comunicat despre
iniţiativa de instituire a acestei zile în anul 2005 la Conferinţa Globală a Oficialilor Electorali desfăşurată în perioada
14 – 17 septembrie 2005 la Budapesta. Reprezentanţii
organelor electorale din lume au desemnat prima zi de joi
din luna februarie ca Zi Internaţională a Alegerilor datorită
faptului că majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu
au fost semnate în această perioadă a anului.
În ziua alegerilor locale noi din 13 mai 2012, Comisia
a organizat o deplasare de presă în comuna Trifăneşti.
Preşedintele CEC a prezentat un press point cu ocazia
iniţierii procesului de implementare graduală a Registrului
de stat al alegătorilor.
Pregătirea şi expedierea comunicatelor de presă
În acest scop, a fost creată o adresă electronică
(comunicare.cec@gmail.com) şi constituită baza de
contacte cu mass-media (tv, radio, ziare, portaluri de ştiri,
agenţii de presă), organizaţii neguvernamentale, misiuni
diplomatice, organizaţii internaţionale şi partide politice.
O sursă de informaţii oficiale pentru mass-media sunt
comunicatele elaborate de Comisie. Astfel, au fost întocmite
şi difuzate 69 comunicate de presă. Conform clasificării,
s-au pregătit următoarele categorii de comunicate de
presă: comunicate de tip anunţ – 31; comunicate „ştiri
create” – 31; alerte media – 4; chestiuni speciale – 2; tip
replică – 1. Comunicatele au fost difuzate cu o frecvenţă
de 3-9 comunicate/lună.
Pagina-web oficială a Comisiei
Pentru asigurarea transparenţei în activitatea instituţiei toate materialele informative întocmite/aprobate
de CEC se plasează pe pagina-web oficială a Comisiei,
www.cec.md, şi pe contul CEC de pe site-ul de socializare
www.facebook.com. De menţionat că, în acelaşi scop,
CEC a extins categoriile de informaţii plasate pe pagina
sa web. Astfel, pe site poate fi găsită varianta electronică
a corespondenţei de intrare/ieşire a CEC şi toate proceseleverbale ale şedinţelor Comisiei pentru anii 2007-2012.
Aceasta permite o informare operativă şi completă privind
activitatea Comisiei.
În ceea ce priveşte tehnicile vizuale utilizate, au fost
realizate înregistrări foto de la evenimentele cu participarea conducerii Comisiei, precum şi de la alte manifestări
publice la care au luat parte membrii şi funcţionarii Comisiei,
materialele fiind prelucrate şi plasate pe pagina web a
Comisiei, la rubrica „Galerie foto” – 14 albume foto.
De asemenea, în colaborare cu portalul privesc.eu,
şedinţele CEC au fost înregistrate, transmise în direct şi
plasate pe pagina web a Comisiei.
Tot aici, vom menţiona despre crearea unei rubrici
speciale pe pagina web a CEC, „Întrebări frecvente”,
consacrate procesului electoral. Rubrica, inserată la
compartimentul „ANTICAMERA”, conţine întrebări şi
răspunsuri privind procedurile de votare, regulile care
trebuie respectate în alegeri etc.
În vederea colaborării cu instituţiile publice pentru
plasarea bannerelor CEC pe paginile lor web, Comisia
Electorală Centrală a solicitat consiliilor raionale să plaseze
pe paginile lor web un banner-online, utilizarea căruia ar

Conform datelor din dosarul de presă, ţinut de Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media din cadrul Aparatului CEC
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permite accesarea directă a paginii oficiale a Comisiei
www.cec.md. Acest lucru, în opinia CEC, va consolida
relaţiile de colaborare dintre Comisia Electorală Centrală şi
autorităţile locale, va contribui la facilitarea informării funcţionarilor publici şi electorali din teritoriu, dar şi a cetăţenilor,
totodată, avînd şi rolul de creştere a nivelului de conştiinţă
şi educaţie civică şi participativă. Pînă în prezent, bannerul
a fost plasat pe 12 site-uri ale consiliilor raionale: Orhei,
Basarabeasca, Briceni, Rezina, Dubăsari, Ocniţa, Străşeni,
Ştefan-Vodă, Criuleni, Şoldăneşti.
Crearea Newsletter-ului electronic al CEC
Comisia Electorală Centrală a început să creeze
newslettere electronice din anul 2012. Newsletter-ul
electronic este o modalitate suplimentară de a prezenta
activitatea CEC, de asemenea de a menţine şi atrage
interesul publicului faţă de instituţie şi pagina ei web
oficială. În plus, acesta are un impact pozitiv în ceea
ce priveşte creşterea gradului de transparenţă a activităţii CEC, permite o trecere în revistă a tuturor ştirilor,
evenimentelor legate de CEC. Periodicitatea apariţiei
newsletter-ului este lunară, este transmis în format PDF
şi cuprinde ştiri, comunicate de presă şi rapoarte ale CEC
pe parcursul perioadei de referinţă. Publicul-ţintă sînt
partidele politice, misiunile diplomatice, mass-media şi
organizaţiile neguvernamentale. În total, CEC a transmis
9 newslettere.
Buletinul informativ al CEC
Buletinul informativ este un instrument important al
CEC, avînd drept scop principal informarea publicului
despre acţiunile, realizările şi planurile Comisiei, sporind
astfel transparenţa activităţii CEC şi a procesului electoral.
Totodată, publicaţia conţine şi materiale de cercetare
şi analiză ce abordează diverse chestiuni din domeniul
electoral de larg interes. În fiecare număr se plasează
interviuri cu personalităţi atît din domeniul electoral, cît şi
din alte sfere, cu impact social. Materialele pentru publicare
sînt elaborate de funcţionarii şi membrii CEC, iar numărul 8
din primul semestru al anului 2012 a cuprins şi două articole
scrise de reprezentanţii instituţiilor partenere ale CEC.
Astfel, pe parcursul anului 2012, au fost tipărite
2 buletine informative (nr. 8 şi 9).
Buletinul informativ nr. 8 cuprinde o serie de articole
ce reflectă principiile şi tematica activităţilor desfăşurate
în cadrul Comisiei Electorale Centrale, printre care finanţarea partidelor politice în Republica Moldova, instruirile
realizate de Comisie în primul semestru al anului 2012,
aspectele de gender, verificarea actelor conexe cererilor
de înregistrare a grupurilor de iniţiativă privind iniţierea unor
referendumuri republicane, atribuirea mandatelor aleşilor
locali, necesitatea utilizării noilor tehnologii informaţionale
în procesul electoral, precum şi dreptul alegătorilor la
informaţie obiectivă şi libertatea presei.
Buletinul informativ nr. 9 este dedicat celebrării celor
15 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale
Centrale. Astfel, a fost pregătit conceptul ediţiei, au fost
colectate, selectate şi prelucrate materialele şi fotografiile
necesare pentru a fi incluse în aceasta. Buletinul include
mesaje de felicitare din partea diferitor instituţii din ţară
şi străinătate, un interviu, diplome oferite de către două
autorităţi şi poze realizate în cadrul activităţilor desfăşurate
de către CEC cu ocazia evenimentului jubiliar.
În prezent, se examinează oportunitatea şi posibilitatea
înregistrării oficiale a Buletinului informativ ca publicaţie
semestrială.
X. ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE
Instruirea funcţionarilor APL
Pentru a oferi sprijinul necesar la asigurarea bunei

calităţi a listelor electorale care vor sta la baza creării
Registrului de stat al alegătorilor, în data de 24 ianuarie
2012 Comisia a desfăşurat seminarul republican cu tema
„Activităţi ale Comisiei Electorale Centrale şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale privind actualizarea şi administrarea listelor electorale”. La acest seminar au participat
membrii CEC, secretarii consiliilor raionale şi municipale,
preturilor mun. Chişinău, şeful Serviciului Administrativ
al Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, funcţionarii
Aparatului CEC. De asemenea, au fost invitaţi partenerii
de dezvoltare şi reprezentanţi ai Ministerului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor.
În luna ianuarie 2012 Comisia a solicitat de la preşedinţii de raioane asistenţa acestora la executarea de
către primari a art. 39 alin. (3) al Codului electoral, privind
precizarea listelor electorale, precum şi colectarea de la
primării a informaţiilor privind modificările operate în listele
electorale de bază după 1 ianuarie, cu generalizarea datelor
respective pe raion.
În scopul acordării asistenţei informative şi de îndrumare
în această activitate, Comisia Electorală Centrală, în comun
cu Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale
(IFES), a desfăşurat în perioada 6 – 17 februarie 2012
în toate unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II un
seminar de instruire pentru persoanele responsabile de
actualizarea listelor electorale din primării. Subiectele
abordate s-au referit în principal la respectarea cadrului
legal, analiza listelor electorale, de asemenea a fost
prezentat utilitarul de verificare a erorilor din structura
listelor, elaborat de DTIGLE şi oferit APL pentru aplicare.
Drept suport informativ şi sursă de documentare, participanţilor le-au fost repartizate: broşura „Ghidul autorităţii
administraţiei publice locale la întocmirea/actualizarea
listelor electorale de bază”, CD-ul cu informaţia-extras din
Registrul de Stat al Populaţiei privind modificările recente
ale domiciliului cetăţenilor, persoanele care au atins vîrsta
de 18 ani, persoanele decedate etc. Informaţia-extras se
utilizează şi la confruntarea datelor din Registrul de Stat al
Populaţiei cu listele electorale în scopul detectării erorilor
(necorespunderi, omisiuni, înscrieri greşite în liste). Informaţia-extras pe localităţi a fost transmisă în baza actelor
de predare-recepţionare, subliniindu-se regimul special al
datelor cu caracter personal.
Pentru prima dată seminarul de instruire s-a desfăşurat
cu participarea responsabililor de listele electorale din
unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi, astfel au
fost instruiţi 775 de responsabili de întocmirea şi precizarea
listelor electorale din cele 898 primării. Rata de participare
a constituit 86,3%. În unităţile administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea, Bălţi, Criuleni, Făleşti, Glodeni, Orhei şi
Sîngerei, s-a înregistrat o participare de 100%. Cea mai
scăzută participare a fost înregistrată în raioanele Hînceşti
(53,8%) şi Donduşeni (54,5%). Informaţia detaliată despre
organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire
se găseşte în Raportul asupra desfăşurării în teritoriu a
seminarelor de instruire pentru autorităţile publice locale
cu privire la întocmirea şi actualizarea listelor electorale,
care este plasat pe site-ul CEC.29
Tot cu aceeaşi tematică, Comisia, în comun cu IFES
şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP),
a desfăşurat în perioada 19 – 20 iunie 2012 conferinţa
„Listele electorale – bază pentru crearea Registrului de stat
al alegătorilor”, fiind destinată persoanelor responsabile de
întocmirea, actualizarea şi transmiterea listelor electorale
din unităţile administrativ teritoriale de nivelul I.
Conferinţa a avut scopul de a oferi sprijinul necesar
autorităţilor locale în activitatea ce ţine de întocmirea şi

Site-ul www.cec.md compartimentul „Planuri şi rapoarte” (http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=578&tip=planuri&start=&l=)
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Data
instruirii
18.04

Organele
electorale

Au participat

Au fost certificate

comuna Trifăneúti, raionul Floreúti
Consiliul
4 membri ai consiliului electoral (din 7
electoral úi activi), 1 membru al biroului electoral úi o
contabilul
persoană din rezervă
consiliului

20.04,
13.05

Biroul
13 persoane: 11 membri din partea celor 2
electoral úi birouri electorale constituite (din 14 activi)
operatorii
úi 2 membri ai consiliului electoral
biroului

12.10

Consiliul
electoral

6 persoane

13 persoane

satul Nihoreni, raionul Rîúcani
10 persoane: 9 membri ai consiliului
electoral úi contabilul

9 persoane

Ulterior, s-au desfăşurat instruiri pentru persoanele
ce urmau să susţină organizarea alegerilor locale noi ale
primarilor din 11 noiembrie 2012 în s. Hristici, r-nul Soroca;
com. Danu, r-nul Glodeni; com. Albina, r-nul Cimişlia;
s. Cîrpeşti, r-nul Cantemir; com. Morenii Noi, r-nul Ungheni.
CEC a certificat membrii birourilor electorale din aceste
5 localităţi, după cum urmează:

30.10
31.10
01.11

02.11

s. Hristici,
Soroca
com. Danu,
Glodeni
com. Albina,
Cimiúlia
s. Cirpesti,
Cantemir
com. Morenii
Noi, Ungheni

1 Consiliu = BESV

9

2

1

1

9 persoane

1 consiliu, 4 BESV

41

6

1

1

1 consiliu, 3 BESV

28

4/6

1

1

1 Consiliu = BESV

9

2

1

1

30
persoane
21
persoane
8 persoane

1 Consiliu = BESV

9

2

1

1

9 persoane

Respons.
LE

Organele electorale

Respons.
finanĠe

Localitatea

Operatori

Numărul de participanĠi
Data
instruirii

Membri ai
org. elect.

actualizarea listelor electorale pentru a aduce un spor
calităţii acestora. În cadrul discuţiilor participanţii au identificat principalele cauze ale erorilor din listele electorale, au
fost recomandate soluţii de ordin tehnic pentru eliminarea
lor, fiind subliniată şi importanţa instruirii corespunzătoare
a personalului implicat.
Formatul conferinţei a fost structurat pe ideea prezentării deficienţelor din procesul de actualizare a listelor
electorale concomitent cu aducerea de exemple de succes
demonstrate de unele primării, care convingeau despre
posibilitatea de a întocmi liste corecte.
Pentru a înţelege modul de introducere a modificărilor
în listele electorale, această procedură a fost ilustrată
pas cu pas. Totodată, s-a atras atenţia asupra necesităţii
de a urmări dinamica creşterii sau descreşterii numărului
de alegători (pentru a constata o creştere sau invers
descreştere improprie), precum şi de a verifica numărul
de persoane care au fost incluse sau excluse din liste, de
a compara aceste date cu cifrele anterioare. Verificarea
datelor respective permite identificarea erorilor ce ţin de
multiplicarea numelor de persoane.
În concluzie, a fost reiterată ideea că procesul de
actualizare a listelor electorale trebuie să fie unul continuu,
gestionat în conformitate cu prevederile legii, iar sursele
de documentare trebuie diversificate şi este necesar de a
asigura posibilitatea de verificare prin accesul la resursa
ÎS „CRIS „Registru”.
Au fost trasate sarcini pentru fiecare dintre participanţii
la instruire, precum şi pentru subiecţii antrenaţi în procesul
de actualizare a listelor electorale.
În încheiere s-au formulat propuneri pentru ca Centrul
de Instruire Continuă în Domeniul Electoral să elaboreze
module privind instruirea în ceea ce priveşte ţinerea
listelor electorale (pentru APL, funcţionarii electorali) şi
monitorizarea calităţii acestora (ONG, partide), CEC să
continue practica de organizare a vizitelor în teritoriu de
documentare şi instruire, de asemenea să menţină la
acelaşi nivel cooperarea cu partenerii de dezvoltare IFES,
PNUD, OSCE, asociaţiile neguvernamentale din Republica
Moldova în domeniul respectiv.
Instruirea funcţionarilor electorali
Pe parcursul anului 2012, au beneficiat de instruire
din partea Comisiei Electorale Centrale membrii organelor
electorale inferioare din 7 localităţi cărora li s-au acordat
certificate de calificare. În total au fost certificaţi 105
membri ai birourilor electorale. Deţinerea certificatului de
calificare în calitate de membru al biroului reprezintă o
precondiţie pentru participarea la instruirea şi certificarea
ca membru al consiliului electoral.
În premieră membrii organelor electorale inferioare au
fost pregătiţi în vederea implementării Registrului de stat al
alegătorilor (obiectiv care trebuie atins la nivel naţional către
anul 2015). Menţionăm că anterior astfel de cursuri erau
desfăşurate doar pentru operatori, în anul 2012 s-a iniţiat
testarea şi certificarea funcţionarilor electorali (obiectiv
care trebuie atins la nivel naţional, în cadrul Centrului de
Instruire către anul 2013), s-a desfăşurat pentru funcţionarii
electorali şi testat de către funcţionarii Aparatului CEC un
curs model (show case) cu aplicarea metodelor moderne
de predare interactivă pentru funcţionarii electorali din
organele electorale inferioare de nivelul întîi.
Prima sesiune de instruire a avut loc pentru persoanele
încadrate în organele electorale pentru alegerile noi din 13 mai
2012 în comuna Trifăneşti, raionul Floreşti. Următoarea sesiune
de instruire s-a desfăşurat la 12 octombrie pentru persoanele
antrenate la organizarea referendumului local privind revocarea
primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani.

26 aprilie 2013

Au fost
certificate

Raportul privind instruirea funcţionarilor electorali poate
fi consultat pe site-ul CEC30.
Instruirea de ti p BRIDGE şi schimb regional de
experienţă în domeniul instruirii electorale
Seminarele BRIDGE, la fel ca şi alte evenimente de
acest tip, organizate şi desfăşurate inclusiv în Republica
Moldova prezintă un interes deosebit pentru funcţionarii
electorali, precum şi pentru alţi subiecţi implicaţi în procesul
electoral.
Pe parcursul anului 2012, reprezentanţii CEC au participat la 3 cursuri BRIDGE, care fac parte dintr-o serie
de seminare organizate de către UNDP, în colaborare cu
IFES. Drept participanţi au fost reprezentanţi ai autorităţilor
electorale şi ai oficiilor PNUD şi IFES din statele membre
ale Comunităţii Statelor Independente şi ai statelor din
Europa.
Pe lîngă familiarizarea participanţilor cu diferite aspecte
ale procesului electoral, atît prin prisma celor mai bune
practici şi cerinţe internaţionale cît şi prin schimbul de
experienţă cu statele din regiune, cursurile şi-au propus
să faciliteze şi să îmbunătăţească colaborarea dintre
autorităţile electorale din diferite state, dintre autorităţile
electorale şi reprezentanţii PNUD. Un alt obiectiv a fost
introducerea metodologiei şi conceptului de organizare
a instruirii de tip BRIDGE în cît mai multe state şi mărirea
bazei de formatori în regiune.
Prin urmare, în perioada 13-17 februarie 2012, o
delegaţie din partea Comisiei Electorală Centrale a participat la un seminar cu tema „Dimensiunea de gen în alegeri”
(Tbilisi, Georgia). La curs au participat 33 persoane, funcţionari ai autorităţilor electorale şi ai reprezentanţelor PNUD
din circa 13 ţări. Acest modul este important pentru noi,
în contextul realizării angajamentului Comisiei expus în
planul său strategic.
Ulterior, în perioada 15-19 octombrie 2012, reprezentanţi ai organismelor electorale, oficiilor PNUD şi ONG-urilor
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din România şi Republica Moldova în număr de 25 de
persoane au participat la un atelier BRIDGE cu tema „Dimensiunea de gen şi alegerile”, organizat la Bucureşti (România).
CEC din Republica Moldova a fost reprezentată de către 5
membri şi 5 funcţionari ai aparatului. Ideea de a organiza
seminarul pentru un număr mai mare de reprezentanţi ai
CEC şi AEP a apărut după desfăşurarea acestui modul în
Tbilisi, Georgia.
Atelierul a reprezentat un succes şi a întrunit cele
două obiective-cheie – îmbunătăţirea cunoştinţelor privind
asigurarea egalităţii de gen în domeniul electoral, precum
şi coagularea unor relaţii de colaborare mai strînse între
instituţiile prezente la eveniment.
În perioada 25-31 martie 2012, doi reprezentanţi ai CEC
au participat la un seminar BRIDGE cu tema „Structura
managementului electoral şi accesul la procesele
electorale”. Evenimentul a avut loc la Bucureşti (România),
fiind organizat în colaborare cu Autoritatea Electorală
Permanentă din România. La seminar au participat funcţionari ai autorităţilor electorale din 8 ţări.
Scopul seminarului a fost de a le face cunoscute funcţionarilor electorali principalele aspecte ce ţin de managementul electoral, tipurile de autorităţi electorale şi interdependenţa acestora, principiile electorale şi tipurile de
subiecţi electorali. În cadrul atelierelor de lucru, participanţii
au pus în discuţie tematici ce vizează: funcţiile autorităţilor
electorale; autorităţile electorale centrale şi cooperarea
lor cu alte structuri de stat; principiile de organizare a
activităţii autorităţilor electorale; cadrul de organizare
a alegerilor şi standardele internaţionale; asigurarea
accesului la procesul electoral pentru toţi participanţii în
alegeri; categorii specifice de alegători – bariere şi soluţii;
identificarea şi ameliorarea problemelor privind asigurarea
dreptului de a alege şi de a fi ales pentru anumite categorii
de alegători etc.
Instruirea funcţionarilor Comisiei Electorale Centrale
Procesului de dezvoltare profesională continuă a
funcţionarilor din cadrul Comisiei i s-a acordat o atenţie
sporită, asigurîndu-se oportunitatea participării la cursurile
de instruire atît în calitate de participanţi (beneficiari), cît
şi în calitate de facilitatori.
În acest context menţionăm că, pe parcursul anului
2012, Comisia a prezentat Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova Planul-grafic al cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Aparatului CEC. Prin urmare,
fiecărui funcţionar public din cadrul Aparatului i s-a oferit
oportunitatea să urmeze cursuri de dezvoltare profesională,
inclusiv în baza necesităţilor identificate în cadrul desfăşurării anuale a procedurii de evaluare a performanţelor
profesionale.
De regulă, cursurile şi seminarele de instruire organizate
de Cancelaria de Stat prin intermediul AAPPRM au o
durată de 40 de ore, ceea ce permite asigurarea dreptului
de dezvoltare profesională (minimul anual) al funcţionarului public, şi se încheie cu eliberarea certificatelor de
dezvoltare profesională care atestă aprofundarea cunoştinţelor şi calificarea profesională a acestuia.
Astfel, pe parcursul perioadei menţionate şi pînă la
momentul actual au fost delegaţi majoritatea funcţionarilor
(atît cu funcţii de conducere, cît şi cu funcţii de execuţie)
la cursurile de instruire şi dezvoltare profesională, fiindu-le
acordate circa 30 de certificate de dezvoltare profesională.
Printre tematicile/conţinutul de bază al cursurilor se
regăsesc: Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte
normative, Achiziţii publice: prevederi legale şi practici de
lucru, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor
publici, Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor, Gestionarea personalului din administraţia publică:

aspecte juridice, Motivarea personalului, Politici publice,
Management şi planificare strategică etc.
Totodată, Comisia Electorală Centrală, în comun cu
partenerii de dezvoltare din cadrul Programului PNUD, a
organizat o serie de seminare interne pentru funcţionarii
CEC, numindu-le sesiuni de „Instruire Expres”. Scopul
instruirii fiind dezvoltarea abilităţilor profesionale aplicabile
nu numai lucrului în cadrul CEC, ci şi altor domenii ce ţin
de administrarea publică. Acestea durează nu mai mult de
o oră şi au un format neformal şi interactiv.
În perioada nominalizată au fost desfăşurate 8 instruiri
de acest gen, cu generic divers: pregătirea punctelor de
reper şi a notelor informative/de suport”, desfăşurarea
alegerilor în SUA, Austria, dimensiuni de gen etc.
Abordarea aspectului egalităţii de gen a fost inclusă în
agenda a două seminare de instruire internă organizate în
cadrul Comisiei. Astfel, în prima jumătate a anului curent,
au fost invitaţi experţi, inclusiv internaţionali, pentru a familiariza funcţionarii CEC cu aspectul ce vizează egalitatea de
gen în domeniul electoral.
În acest sens, se remarcă instruirea internă cu tematica
„Integrarea aspectelor de gen în activitatea organelor de
management electoral”, curs ţinut de consilierul global
UNDP şi cursul ţinut de reprezentantul UN Women Moldova,
cu tematica „Monitorizarea participării femeilor şi grupurilor
vulnerabile la alegerile locale generale din 5 iunie 2011”.
Începînd cu 15 octombrie 2012, în colaborare cu
Programul PNUD pentru Democraţie/Alegeri, cu suportul
Suediei, pentru funcţionarii aparatului CEC au fost iniţiate
cursuri de „Limbă engleză” (categoriile începător, intermediar şi avansat).
XI. ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE CIVICĂ
În perioada menţionată, Comisia Electorală Centrală a
răspuns cu promptitudine solicitărilor autorităţilor publice şi
cetăţenilor, consolidînd o comunicare interactivă. Comisia
se află într-o permanentă colaborare cu autorităţile publice,
în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de educaţie civică şi informare a cetăţenilor.
La compartimentul respectiv, CEC a pregătit o serie de
activităţi pentru alte evenimente, după cum urmează:
Ziua internaţională a alegerilor
În fiecare an, în prima zi de joi a lunii februarie, în lumea
întreagă este marcată Ziua internaţională a alegerilor.
Cu acest prilej Comisia Electorală Centrală a organizat,
pentru a cincea oară, activităţi care au avut scopul să
atragă atenţia cetăţenilor asupra importanţei alegerilor
democratice.
Astfel, la 2 februarie 2012 a fost organizată o conferinţă
de presă dedicată acestei sărbători în cadrul căreia CEC
a adresat un mesaj de felicitare pentru cetăţenii Republicii
Moldova şi subiecţii electorali şi au fost punctate principalele
realizări şi progrese ale Comisiei pentru anul 2011: desfăşurarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, elaborarea
Planului strategic al CEC pentru anii 2012-2015, aprobarea
noii structuri a Aparatului CEC, crearea Centrului de Instruire
Continuă în Domeniul Electoral, formarea grupului de lucru
privind listele electorale şi crearea grupului de lucru privind
reforma finanţării partidelor politice.
Totodată, în perioada 1-3 februarie 2012 a fost difuzat
un spot de educaţie civică şi electorală la mai multe
posturi TV din ţară, elaborat în parteneriat cu Institutul
Tineretului Guvernator din Moldova şi cu Academia de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova, ce
promovează necesitatea şi importanţa participării la votare
a cetăţenilor.
În colaborare cu Compania publică IPNA „TeleradioMoldova”, au fost organizate 2 emisiuni radiofonice şi
o emisiune televizată cu participarea conducerii CEC şi
reprezentanţilor societăţii civile.
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Clubul de discuţii electorale
Clubul de discuţii electorale reprezintă o platformă de
discuţii neformale, avînd drept scop dezvoltarea continuă
a relaţiilor de colaborare cu partidele politice, organizaţiile
neguvernamentale, mass-media şi alte instituţii interesate.
Pentru organizarea conceptuală a clubului, a fost consultată
practica naţională şi internaţională în domeniu, precum şi
părerea reprezentanţilor societăţii civile cu experienţă în
organizarea unor asemenea evenimente. Deşi iniţial s-a
mers pe ideea pregătirii unui regulament (fiind schiţat şi
un proiect al acestuia), în urma discuţiilor, s-a convenit ca
acest club de discuţii să fie o activitate informală, care să
încurajeze discuţii libere şi schimbul de experienţă dintre
participanţi.
Totodată, conform Planului de activitate pentru anul
2012, urma de organizat cluburi de discuţii separate pentru
mass-media şi pentru ONG-uri şi partide politice, însă, în
procesul elaborării tematicilor, s-a constatat că toţi aceşti
actori electorali au multe teme în comun, iar discuţiile
purtate într-un format mai larg ar prezenta un interes mai
sporit şi mai productiv. În acest context, s-a luat decizia de
a comasa aceste grupuri şi de a organiza un Club de discuţii
electorale unificat destinat tuturor subiecţilor interesaţi.
Prin urmare, la 5 iulie 2012, a fost organizată prima
şedinţă a Clubului de discuţii electorale, avînd ca temă
„Sondajele de opinie în campania electorală: cercetare,
informare sau mani pulare?”.
În cadrul şedinţei, invitaţii s-au referit la problemele de
natură etică ale sondajelor cu tematică electorală, precum
publicarea unor sondaje fără a transmite informaţii de
bază despre acestea, realizate de instituţii care nu pot fi
identificate sau care nu prezintă garanţii de profesionalism,
publicarea unor sondaje de opinie în perioada în care acest
lucru este interzis de lege, folosirea sondajelor de opinie ca
pretext pentru a face publicitate politică în afara perioadei
de campanie electorală, publicarea sondajelor cu erori
vizibile de chestionar, problema sancţionării radiodifuzorilor care încalcă legislaţia şi mecanismele de control ale
difuzării sondajelor de opinie.
Un alt club de discuţii, a avut loc la 12 decembrie
2012, iar tema dezbătută a fost „Informarea alegătorilor
de peste hotare privind înregistrarea prealabilă în listele
electorale la locul aflării. Campanie de informare pentru
anii 2013-2014”.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biroul
pentru relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat şi Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.
La eveniment au luat parte 30 de persoane reprezentînd
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
Comisia pentru politica externă şi integrare europeană a
Parlamentului Republicii Moldova, organizaţii neguvernamentale specializate, organisme internaţionale, fracţiuni
parlamentare, funcţionarii CEC şi mass-media. În premieră
şedinţa s-a desfăşurat în format conferinţă video la care
au participat online reprezentanţi ai diasporei moldoveneşti
din Canada, Italia şi Franţa.
Alte evenimente şi activităţi
Comisia Electorală Centrală este deschisă în colaborarea cu societatea civilă şi participă activ la evenimentele
organizate de către ONG-uri. Astfel, la 5 aprilie 2012, reprezentanţii CEC au participat la o masă rotundă cu genericul
„Modificarea Codului electoral din perspectiva reglementării mass-media în campania electorală”, organizată de
Centrul pentru Jurnalism Independent. La eveniment au
participat reprezentanţi ai Comisiei parlamentare de profil,
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, organizaţiilor
neguvernamentale specializate, instituţiilor mass-media,
precum şi ai organizaţiilor internaţionale (PNUD, IFES).
În cadrul activităţii a fost prezentat studiul „Regle-
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mentarea conduitei mass-media în campania electorală”,
efectuat de către experţi CJI, au fost supuse dezbaterilor
publice amendamentele de modificare a Codului electoral,
elaborate în baza studiului. CEC a prezentat un aviz în
acest sens.
Ulterior, CEC a efectuat un studiu al amendamentelor
propuse în cadrul evenimentului sus-menţionat şi a lucrat
la elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestora. În
urma perfecţionării cadrului legal ce ţine de reflectarea
campaniei electorale în mass-media, va fi iniţiată procedura
de ajustare a Regulamentului cu privire la reflectarea
campaniei electorale în mijloacele de informare în masă,
aprobat de CEC.
Totodată, Comisia, în colaborare cu Asociaţia
„Promo-LEX” şi European Exchange (Germania) sub
egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, a
organizat la 15 iunie 2012, o masă rotundă „Rolul observatorilor în procesul electoral. Importanţa codurilor de
conduită”, organizată de CEC, în colaborare cu Asociaţia
„Promo-LEX” şi European Exchange (Germania). Printre
subiectele discutate s-au numărat statutul şi rolul observatorilor independenţi în procesul electoral, dificultăţile legale
şi tehnice la acreditarea şi activitatea observatorilor în
procesele electorale precedente, a fost prezentat Codul de
Conduită al Reţelei Globale a Observatorilor Naţionali/ The
Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM) şi
s-au analizat principalele concluzii şi recomandări formulate
de către observatorii naţionali în cadrul scrutinelor din
2009-2011, precum şi implementarea acestora.
Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica
Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor
internaţionale“, finanţat de către Delegaţia Uniunii Europene
în Republica Moldova prin intermediul programului „Actori
non-statali şi autorităţile locale în dezvoltare”.
La 19 decembrie 2012, a fost organizat un eveniment
inedit – premierea jurnaliştilor şi instituţiilor mass-media
care au reflectat activitatea CEC pe parcursul anului 2012,
contribuind la promovarea imaginii instituţiei noastre în
acest an. Premii au fost acordate, într-o atmosferă oficială,
la 16 jurnalişti şi 4 directori ai instituţiilor mass-media.
Premiile au constat în diplome în rame, căni cu logo-ul CEC,
Ediţia specială CEC consacrată evenimentului de 15 ani
de activitate permanentă a CEC, broşura de prezentare a
Comisiei în română şi engleză, un calendar pentru 2013.
XII. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE
ŞI DOCUMENTARE
Procesul electoral se desfăşoară conform reglementărilor specifice acestui domeniu. În Republica Moldova
procesul electoral se realizează şi se dezvoltă într-un cadru
de democratizare continuă. De aici necesitatea de informare
şi documentare asupra legislaţiei şi practicii în materie
electorală. Direcţia analiză şi documentare din cadrul Aparatului CEC deţine o bază de cercetare, constituită atît dintr-un
fond de carte şi documentar pe suporturi multiple, cît şi o bază
informatică, actualizată permanent cu noutăţi editoriale.
Ca bază de cercetare servesc, de asemenea, actele
emise de CEC şi de organele electorale inferioare, păstrate
în arhiva instituţiei.
În cadrul CEC a fost creat Biroul de informare şi
documentare al CEC pentru cetăţeni, în scopul de a oferi
publicului, mai ales în perioada electorală, un suport
suplimentar de informare şi documentare asupra reglementărilor procesului electoral, precum şi asupra activităţii
organelor electorale.
Biroul de informare şi documentare al CEC pentru
cetăţeni
Biroul de informare şi documentare al CEC pentru
cetăţeni a fost creat în scopul facilitării accesului la infor-
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maţia privind activităţile Comisiei şi procesul electoral, de
asemenea pentru a ridica nivelul de informare şi implicare
a cetăţenilor în procesul decizional. Biroul permite cetăţenilor nu numai să ia cunoştinţă nemijlocit la sediul instituţiei
de publicaţiile apărute pe parcursul mai multor ani, dar
şi să comunice direct cu funcţionarii privind problemele
legate de alegeri.
Biroul are la dispoziţie fondul documentar al Bibliotecii
CEC, care se păstrează pe suporturi multiple. În gestiunea
Biroului se află o colecţie bogată de link-uri către site-urile
celor mai importante organizaţii internaţionale, instituţii
electorale din alte ţări, autorităţi publice centrale naţionale
şi străine.
Beneficiarilor li se oferă asistenţa infodocumentară şi
formativă necesară, aceştia au posibilitatea să-şi înscrie
opiniile şi sugestiile despre activitatea Biroului într-o
Condică de sugestii şi reclamaţii păstrată la CEC. Pentru
aceste solicitări se ţine o evidenţă aparte într-un registru
al Biroului.
Biblioteca CEC
Biblioteca CEC are o specializare îngustă şi este
destinată specialiştilor şi membrilor Comisiei, precum şi
persoanelor interesate de domeniul electoral.
În perioada analizată, Biblioteca şi-a realizat activitatea
pe următoarele direcţii:
 Completarea fondului;
 Evidenţa, catalogarea şi indexarea;
 Conservarea fondului de carte şi comunicarea
ediţiilor/publicaţiilor CEC.
Completarea fondului Bibliotecii CEC are loc prin
procedura de achiziţie a cărţilor/publicaţiilor, crearea
documentelor proprii şi din donaţii.
Procedura de achiziţie. Biblioteca şi-a orientat achiziţiile
şi în anul 2012 spre domeniul drept-legislaţie şi al practicii
electorale. Fondul documentar a crescut prin cumpărarea
de documente tipărite (cărţi şi publicaţii periodice), precum
şi celor pe suport electronic (CD-ROM, DVD, Video etc.).
Achiziţia se efectuează în baza unei precomenzi, întocmite
conform propunerilor înaintate de funcţionarii/membrii
CEC. Precomanda este o listă a lucrărilor pe care solicitanţii
le consideră utile, necesare de achiziţionat.
În anul 2012 s-a completat colecţia revistei „Monitorul
Oficial al Republicii Moldova”, fiind achiziţionate toate
numerele apărute pe parcursul perioadei de referinţă.
Faţă de anul 2011 cînd au fost achiziţionate mai multe
titluri noi, dintre care 18 Coduri (civil, penal, de procedură
civilă/penală, al muncii etc.), în anul raportat a fost procurat
un număr mai mic de titluri şi preţul mediu de achiziţie a
documentelor a scăzut.
Crearea documentelor proprii. În anul 2012 au fost
incluse în fondul bibliotecii ediţiile Comisiei realizate în anul
2012 cu următoarele titluri: ,,Ghidul autorităţii administraţiei
publice locale la întocmirea/actualizarea listelor electorale
de bază”, “Planul Strategic al Comisiei Electorale Centrale
pentru anii 2012-2015” (în limbile română şi engleză),
„Comisia Electorală Centrală la 15 ani”, „Ediţie specială
dedicată celei de-a 15-a aniversări de la înfiinţarea Comisiei
Electorale Centrale” (ultimele două în versiune română şi
rusă).
Revista semestrială „Buletinul informativ al Comisiei
Electorale Centrale” şi-a completat colecţia cu nr. 8 şi 9
apărute în anul 2012, astfel în fondul bibliotecii fiind incluse
aceste numere.
Donaţiile. Cea mai importantă sursă de completare a
fondului Bibliotecii CEC o constituie donaţiile. Pe parcursul
anului 2012 fondul de carte a fost completat cu un număr
de peste 100 de titluri din domeniul electoral, unele

într-un singur exemplar, altele în mai multe, în total 150
de exemplare. Aceste titluri provin din donaţiile oferite
de organizaţiile internaţionale de profil, de autorităţile
electorale din alte state, de partenerii CEC de dezvoltare
şi autorităţi din Republica Moldova.
În anul 2012 fondul de carte al Bibliotecii CEC, fiind
completat prin aceste 3 modalităţi, a atins un număr de
aproximativ 800 titluri, avînd în total peste 2000 unităţi
bibliografice.
Evidenţa, catalogarea şi indexarea se realizează în
cadrul Bibliotecii CEC prin înregistrarea în baza informatică
a tuturor unităţilor bibliografice. Biblioteca utilizează un
sistem de catalogare şi indexare propriu. Catalogarea şi
indexarea are ca scop înregistrarea tuturor ediţiilor/publicaţiilor şi gestionarea catalogului on-line. Activitatea de
catalogare şi indexare este una dintre cele mai consumatoare de timp, ce depinde direct de modul de descriere a
documentelor, precum şi de indicele de clasificare.
Toate documentele achiziţionate în anul 2012 au fost
luate la evidenţă în timp util, urmărindu-se, concomitent,
actualizarea colecţiilor existente prin casarea exemplarelor
deteriorate fizic, precum şi a celor al căror conţinut era
deja depăşit.
Fiecare unitate bibliografică a fost dotată cu accesoriile necesare identificării în procesul circulaţiei: eticheta
de cotă şi ştampila Comisiei. Astfel, pe parcursul anului
2012, în permanenţă a fost actualizat catalogul sistematic
şi cel tematic, precum şi fonoteca Comisiei Electorale
Centrale31.
Conservarea fondului de carte şi comunicarea ediţiilor/
publicaţiilor CEC presupune gestionarea fondului de carte
prin crearea unor condiţii optime de păstrare a documentelor (stabilirea documentelor care necesită recondiţionare,
identificarea documentelor deteriorate fizic ce trebuiesc
casate) şi punerea lor la dispoziţia utilizatorilor într-o formă
adecvată şi într-un timp cît mai redus.
Comunicarea despre colecţiile Bibliotecii se face prin
intermediul Biroului de informare şi documentare pentru
cetăţeni pe lîngă CEC, precum şi al paginii web a Comisiei
Electorale Centrale.
Biroul de informare şi documentare pentru cetăţeni pe
lîngă CEC, precum şi pagina web a Comisiei Electorale
Centrale reprezintă resurse comode de informare şi
documentare asupra subiectelor de interes electoral. În
cadrul Biroului documentele se consultă pe loc, fără ca
acestea să fie scoase din incinta instituţiei, iar pe pagina
web a Comisiei Electorale Centrale, la rubrica Biblioteca
on-line, sînt plasate toate ediţiile/publicaţiile Comisiei în
variantă electronică32.
Arhiva CEC
În arhiva CEC se păstrează documentele provenite
atît din activitatea Comisiei, cît şi a organelor electorale
inferioare. Toate documentele destinate păstrării se sistematizează şi se îndosariază conform principiilor tematic şi
cronologic. Documentele au termen de păstrare permanent
şi temporar. Arhiva CEC administrează în total 5 inventare
cu aproximativ 2000 de dosare.
La începutul anului 2012 au fost sistematizate toate
documentele destinate arhivării, după care au fost supuse
expertizei valorice 390 dosare pentru anul 2011:
- cu termen permanent de păstrare (36 dosare pentru
anul 2011, incluse în inventarul nr.1, de la nr. 313 pînă la
nr. 348 şi 197 dosare pentru anul 2011, inclusiv 15 dosare
pentru anii 2008-2010, incluse în inventarul nr.3, de la nr.
554 pînă la nr. 750);
- cu termen temporar de păstrare (157 dosare pentru
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anii 2008-2011, incluse în procesul-verbal de nimicire a
documentelor cu termen de păstrare expirat).
Arhiva eliberează, la solicitare, copii ale documentelor
electorale ce confirmă activitatea solicitanţilor în componenţa birourilor şi consiliilor electorale de circumscripţie,
în cadrul scrutinelor desfăşurate din anul 1997 şi pînă în
prezent. În 2012 au fost eliberate în total 167 de copii ale
actelor solicitate, în primul semestru 25, iar în cel de-al
doilea – 142.
XIII. ACTIVITĂŢI DE EVIDENŢĂ
Evidenţa corespondenţei Comisiei Electorale Centrale
Evidenţa corespondenţei CEC se face atît în registre
pe suport de hîrtie, cît şi în baza unui registru electronic,
ţinut şi actualizat permanent.
Corespondenţa internă (între conducere, membrii şi
subdiviziunile Aparatului CEC). Începînd cu primul semestru
al anului 2012 a fost introdusă o nouă modalitate de
circulaţie a documentelor în interiorul instituţiei – circulaţia electronică a documentelor. Astfel, documentele
de intrare, însoţite de rezoluţia conducerii Comisiei, se
scanează, după care se transmit prin e-mail funcţionarului-executor din cadrul Aparatului CEC pentru examinare,
conform termenelor stabilite. Documentele de ieşire, la
fel, sînt coordonate prin intermediul poştei electronice cu
persoanele vizate în rezoluţia aplicată pe ele şi doar ulterior
se prezintă conducerii spre semnare pe suport de hîrtie.
Noua modalitate de circulaţie a documentelor a permis
o mai bună comunicare internă în cadrul Comisiei, a eficientizat procesul de elaborare şi coordonare a documentelor,
de asemenea a optimizat conlucrarea dintre subdiviziunile
Aparatului CEC.
Corespondenţa externă (către/sau de la CEC spre
mediul exterior – alte autorităţi, instituţii, persoane fizice
sau juridice). Pe parcursul anului 2012 la Comisia Electorală
Centrală au fost înregistrate 2157 de documente, dintre
care: 1420 de intrare, 628 de ieşire, 105 petiţii şi 6 contestaţii.
În comparaţie cu anul 2011 în perioada raportată s-a
înregistrat un număr mult mai mic de scrisori intrate şi,
respectiv, ieşite. Tabelul de mai jos ilustrează această
dinamică.
4500

formă de solicitări de informaţii sau petiţii. Pentru unele s-a
dat răspuns solicitantului, iar altele, în funcţie de problema
abordată, au fost remise spre examinare organelor competente. Cererile au vizat:
- funcţiile şi nivelul de implementare al Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”;
- datele statistice referitoare la alegerile locale generale
din iunie 2011;
- modul de întocmire şi verificare a listelor electorale;
- oportunitatea modificării legislaţiei electorale (modelul
buletinului de vot, conţinutul listelor electorale, procedura
de votare etc.);
- eliberarea certificatelor ce confirmă perioada
de activitate a solicitantului în calitate de funcţionar
electoral.
Examinarea petiţiilor depuse de cetăţeni prin intermediul
paginii web a CEC s-a efectuat în conformitate cu articolul
52 din Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.190-XIII
din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, Codul electoral
nr. 1381 din 21 noiembrie 1997 şi alte acte normative
privind petiţionarea.
Grupate pe criterii tematice, scrisorile de intrare şi de
ieşire prezintă următoarea situaţie statistică:
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Dinamica circulaţiei documentelor în perioada
2011-2012
Decalajul de cifre se explică prin faptul că în 2012 nu a
fost desfăşurat nici un scrutin la nivel naţional şi din această
cauză nu au fost depuse nici scrisori, nici contestaţii,
precum ar fi într-un an electoral. În anul 2012 au avut loc
doar alegeri noi în unele localităţi în lunile mai şi noiembrie,
de asemenea un referendum local, care nu au generat o
corespondenţă abundentă.
În perioada analizată, prin intermediul funcţiei
”Adresează o cerere on-line” de pe pagina web oficială a
Comisiei au fost recepţionate 30 mesaje electronice, sub
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Evidenţa întrevederilor la care a partici pat conducerea
Comisiei
În anul 2012 au avut loc peste 50 de întrevederi la care
au participat membrii Comisiei Electorale Centrale. Majoritatea întrevederilor s-au desfăşurat în incinta Comisiei
Electorale Centrale.
Principalii interlocutori au fost din partea Consiliului
Europei, Oficiului Reprezentantului special al Secretariatului
General al CoE în Republica Moldova, PNUD, Ambasadelor
acreditate la Chişinău, Oficiului Reprezentantului special
al UE în Moldova, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Fundaţia
Internaţională pentru Sisteme Electorale, Autorităţilor
electorale din alte state etc.
Evidenţa şedinţelor CEC şi altor activităţi interne
Conform prevederilor Regulamentului privind activitatea
Comisiei Electorale Centrale33 forma de lucru a Comisiei
este şedinţa. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la
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ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot deliberativ. Şedinţele Comisiei sînt ordinare şi extraordinare. În
perioada dintre alegeri, şedinţele ordinare se desfăşoară o
dată la două săptămîni - marţi, în perioada alegerilor - de
două ori pe săptămînă, marţi şi vineri.
Pe parcursul anului 2012 Comisia Electorală Centrală
s-a convocat în 41 de şedinţe, dintre care 25 ordinare şi
16 extraordinare, desfăşurarea lor fiind consemnată în cele
41 de procese-verbale.
În cadrul şedinţelor Comisiei au fost adoptate 569
hotărîri, dintre care:
- 43 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
locale noi;
- 15 privind iniţierea desfăşurării referendumului
republican legislativ/privind organizarea şi desfăşurarea
referendumurilor locale;
- 6 cu privire la aprobarea regulamentelor, modificarea
şi ajustarea acestora, avizelor asupra proiectelor de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
- 477 cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în
consiliile locale;
- 8 privind delegarea unor membri ai Comisiei Electorale
Centrale şi funcţionari ai Aparatului CEC;
- 20 cu privire la activitatea Comisiei şi a Aparatului CEC.
Toate hotărîrile adoptate de Comisia Electorală Centrală
sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
şi plasate în termenul corespunzător pe site-ul oficial al
Comisiei.
Vom menţiona că cele mai multe şedinţe au avut loc în
lunile iulie şi septembrie – cîte 5 şi în lunile martie, aprilie,
octombrie, noiembrie – cîte 4, în legătură cu necesitatea
reglementării activităţilor privind desfăşurarea alegrilor noi
şi desfăşurarea referendumului local.
Evidenţa vacanţei mandatului de deputat
Pe parcursul anului 2012, a fost înregistrat un singur caz
privind vacanţa funcţiei de deputat. Prin hotărîrea CEC nr.
1522 din 27 noiembrie 2012, a fost înaintată propunerea
către Curtea Constituţională de a valida un mandat de
deputat în parlament din partea Partidului Liberal, funcţia
devenind vacantă în legătură cu demisia deputatului.
XIV. RELAŢII EXTERNE
În planul relaţiilor internaţionale, Comisia s-a remarcat
în cursul anului 2012 printr-o prezenţă activă la mai
multe reuniuni internaţionale, de asemenea a participat
la activităţi de observare a alegerilor. Au fost demarate
proiecte de parteneriat cu organisme internaţionale de
prestigiu, datorită cărora a crescut vizibilitatea instituţiei,
consolidîndu-se legăturile cu partenerii externi.
În special am menţiona întrevederea dintre preşedintele
Comisiei şi Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica
Moldova, deoarece pe parcursul ultimilor ani CEC a
beneficiat de o asistenţă mai redusă din partea acestui
finanţator, iar în anul 2012 a fost semnat contractul de
asistenţă dintre SIDA şi PNUD, ce presupune acordarea
unor fonduri suplimentare pentru proiectul „Suport electoral
pentru Moldova”, al cărui beneficiar este CEC.
Alte două întruniri ce constituie o noutate pentru CEC
au fost participarea reprezentanţilor CEC la întrevederea
cu membrii Grupului de lucru al ONU privind discriminarea
împotriva femeilor în legislaţie şi în practică şi sesiunea de
lucru a grupului de experţi NATO şi instituţiilor responsabile
din Republica Moldova privind evaluarea progreselor în
implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO. Menţionăm că în cadrul
acestui plan de acţiuni, CEC este responsabilă de asigurarea ajustării legislaţiei naţionale în domeniul electoral la
standardele europene. În cadrul acestor evenimente reprezentanţii CEC au prezentat progresele Comisiei în domeniile
vizate pe parcursul ultimilor ani şi activităţile de viitor.

Unul dintre documentele care stă la baza cooperării
statelor din regiunea Europa de Est şi Asia Centrală este
Protocolul partici panţilor la prima reuniune a reprezentanţilor instituţiilor electorale, organizată la Sighnaghi,
Georgia, în perioada 9-11 februarie 2011. Protocolul a
fost semnat de către autorităţile electorale centrale din 10
ţări şi presupune consolidarea cooperării regionale dintre
autorităţile electorale, promovarea relaţiilor personale şi
profesionale dintre autorităţile electorale şi încurajarea
relaţiilor multilaterale dintre autorităţile electorale centrale
din regiune.
Printre activităţile menţionate în protocol sînt: identificarea punctelor tari şi slabe ale autorităţilor electorale;
pregătirea proiectelor comune şi colaborarea pentru implementarea lor, cu suportul donatorilor externi; organizarea
misiunilor comune de observare a alegerilor; organizarea
deplasărilor pentru studierea practicilor diferitor state;
colaborarea prin intermediul organizaţiilor internaţionale;
schimbul de experienţă privind soluţiile inovatorii pentru
problemele şi provocările comune; desfăşurarea instruirilor
comune pentru oficialii electorali din regiune etc.
La solicitarea Comisiei Electorale Centrale, în perioada
5-9 martie 2012, un grup de experţi în domeniul tehnologiilor informaţionale şi înregistrării alegătorilor, din partea
Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile
Omului (OSCE/BIDDO) a efectuat o vizită de lucru în
Republica Moldova. Scopul vizitei a fost de a analiza
progresul obţinut în implementarea Sistemului Informaţional
Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”) precum şi în
ceea ce priveşte sistemul de înregistrare a alegătorilor.
În baza constatărilor echipei de experţi, OSCE/BIDDO
a elaborat un raport de evaluare, care conţine analiza
progresului tehnic în implementarea sistemului electronic
şi un plan de acţiuni cu privire la înregistrarea alegătorilor
şi implementarea Registrului de stat al alegătorilor, parte
componentă al SIAS „Alegeri”.
Raportul privind evaluarea Sistemului Informaţional
Automatizat de Stat „Alegeri” şi a Sistemului de înregistrare a alegătorilor a fost prezentat public în cadrul unei
mese rotunde organizate de OSCE/BIDDO în comun cu
CEC în luna iulie curent. Comisia urmează, pe parcursul
anului 2013, să elaboreze planul de acţiuni cu privire la
implementarea Registrului de stat al alegătorilor, conform
recomandărilor OSCE/BIDDO.
Monitorizarea alegerilor din alte state
Monitorizarea scrutinelor din alte state este unul dintre
principalele instrumente internaţionale pentru familiarizarea
cu experienţa electorală a altor ţări şi pentru îmbunătăţirea
practicii şi legislaţiei electorale naţionale. Prin urmare, ca
şi în fiecare an, Comisia Electorală Centrală a planificat
şi a dat curs invitaţiilor privind participarea la astfel de
activităţi.
La data de 4 martie 2012 în Federaţia Rusă au avut
loc alegerile prezidenţiale. În context, delegaţia CEC
a participat în perioada 2-5 martie 2012, în calitate de
observatori internaţionali, la scrutinul sus-menţionat. În
această perioadă, reprezentanţii CEC au vizitat Comisia
electorală orăşenească Moscova, unde s-au familiarizat cu
funcţionarea sistemului electronic „WEB ВЫБОРЫ 2012” şi
au vizionat în regim on-line mersul votării în toate secţiile
de votare, cu excepţia celor deschise peste hotare. Pe
parcursul aceleiaşi zile, au fost vizitate secţii de votare
din or. Moscova, reprezentanţii CEC avînd posibilitatea să
discute despre principalele aspecte privind mersul votării
cu preşedinţii secţiilor de votare.
La invitaţia CEC a Republicii Armenia o delegaţie din
partea instituţiei noastre în componenţa a 2 persoane,
s-a deplasat la Erevan pentru a observa alegerile Adunării
Naţionale, care au avut loc la 6 mai 2012.
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Reprezentanţii CEC au avut întrevederi atît cu conducerea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Armenia,
cît şi cu delegaţii din ţările baltice şi ale CSI, la care părţile
s-au informat reciproc despre diverse aspecte ce ţin de
experienţa lor în domeniul electoral, cum ar fi: întocmirea
şi actualizarea listelor electorale; votarea persoanelor cu
dizabilităţi; finanţarea campaniilor electorale, inclusiv a
partidelor politice; votarea prin Internet cu buletinul de
identitate în formă de card cu chip electronic; procedura de
contestare a acţiunilor concurenţilor electorali şi autorităţilor electorale; modalităţile de constituire, înaintarea candidaturilor şi funcţionarea autorităţilor electorale; procedura
desfăşurării alegerilor în cadrul sistemului electoral mixt
(majoritar/proporţional).
În total reprezentanţii CEC au monitorizat alegerile din 7
state. Pe lîngă misiunile menţionate au mai fost observate
alegerile parlamentare din Georgia, Republica Belarus,
Statele Unite ale Americii, Ucraina şi România.
Partici parea la reuniuni, conferinţe internaţionale
Pe parcursul ultimilor ani, numărul de evenimente ce
vizează colaborarea electorală regională a crescut simţitor
atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ, întrevederile sînt mult mai bine planificate, organizate şi desfăşurate. Atingerea acestui obiectiv a fost posibilă datorită
instituţionalizării relaţiilor dintre autorităţile electorale
centrale din regiune.
Reuniunile organizate în cadrul acestor proiecte sînt
foarte importante pentru dezvoltarea relaţiilor Comisiei
Electorale Centrale din Republica Moldova cu colegii săi
din autorităţile omoloage şi pentru crearea unei platforme
favorabile pentru discuţii. Pe lîngă faptul că CEC beneficiază
de practica electorală a unor state care au o dezvoltare a
procesului electoral similară cu cea din Republica Moldova,
la întrevederi participă şi experţi internaţionali, care la,
rîndul lor, dau aprecieri cu privire la standardele internaţionale în domeniul electoral şi ne prezintă cele mai bune
practici în materie electorală.
CEC a participat printre cele 10 autorităţi electorale
centrale din regiunea Europa de Est şi Asia Centrală la
semnarea „Protocolului partici panţilor la prima reuniune
a reprezentanţilor instituţiilor electorale, organizată la
Sighnaghi, Georgia, în perioada 9-11 februarie 2011”,
amintit mai sus.
„Facilitarea parteneriatului estic” reprezintă un program
comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene care are
drept beneficiari următoarele state: Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina. Dimensiunea electorală a proiectului – „Susţinerea standardelor
electorale, în special în perioadele preelectorale” – are
drept scop aducerea procesului electoral în conformitate cu
standardele electorale. Obiectivele specifice ale proiectului
sînt: acordarea suportului autorităţilor electorale pentru
o mai bună îndeplinire a sarcinilor sale; îmbunătăţirea
capacităţii ONG-lor naţionale de a monitoriza alegerile şi
de a acorda o critică constructivă procesului electoral;
responsabilizarea alegătorilor privind rolul lor în desfăşurarea unor alegeri democratice şi creşterea ratei de participare a acestora; aducerea în concordanţă a legislaţiei
electorale naţionale cu standardele europene (în special,
Codul Bunelor Practici în Materie Electorală); respectarea
libertăţii mass-media în perioada electorală şi a accesului
tuturor candidaţilor la mijloacele de informare în masă.
Colaborarea Comisiei Electorale Centrale, în cadrul
acestui proiect, a fost iniţiată la 13 mai 2011, cînd reprezentanţii CEC au efectuat o vizită de lucru la Viena (Republica
Austria) pentru a participa la prima şedinţă de coordonare a
programului, care a avut ca obiectiv discutarea eventualelor
activităţi şi domenii de interes pentru ţările beneficiare.
Prima reuniune din anul 2012 a fost organizată în perioada
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26-27 martie 2012 la Kiev, Ucraina şi a fost desfăşurată sub
genericul „Înregistrarea alegătorilor şi listele electorale”.
Evenimentul a atras reprezentanţi ai CEC din Ucraina,
Georgia, Armenia, Azerbaidjan, reprezentanţi ai Comisiei
de la Veneţia (Consiliul Europei) şi deputaţi din Parlamentul
Ucrainei.
În perioada imediat următoare, în cadrul Facilităţii Parteneriatului Estic, Consiliul Europei a finanţat participarea
delegaţiei CEC la cea de-a noua conferinţă europeană a
organizaţiilor care administrează alegerile – Soluţii noi în
alegeri, care a fost organizată în colaborare cu Parlamentul
Republicii Estonia, în perioada 4-5 iunie curent la Tallin.
După conferinţă, statele membre la programul „Facilitatea Parteneriatului Estic” au participat la cea de-a patra
şedinţă consultativă. În cadrul întrevederii, au fost discutate
realizările proiectului în perioada 2011-2012 şi au fost planificate următoarele activităţi în cadrul proiectului, inclusiv
desfăşurarea unei conferinţe care a avut loc la Tbilisi,
Georgia, care a avut drept temă de discuţie creşterea
gradului de conştientizare a participării tinerilor la alegeri şi
rolul procesului electoral într-un sistem democratic. Evenimentul a fost organizat în perioada 28-30 octombrie 2012
la întrunire participînd reprezentanţi din partea ministerelor
educaţiei, autorităţilor electorale şi organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan,
Georgia şi Ucraina.
Stabilirea şi respectarea standardelor şi princi piilor
internaţionale în vederea organizării şi desfăşurării unor
alegeri libere şi corecte reprezintă unul dintre scopurile de
bază ale autorităţilor electorale. Un rol important în acest
proces îl are asistenţa instituţiilor internaţionale şi schimbul
de experienţă şi colaborarea cu alte state privind aplicarea
şi implementarea acestor standarde şi principii. În acest
sens am menţiona participarea la două evenimente:
Întrevederea OSCE/SHDM (Supplementary Human
Dimension Meeting) cu genericul „Alegerile democratice
şi observarea alegerilor”, desfăşurată la Viena (Republica
Austria), în perioada 12-13 iulie 2012. Întrevederea s-a
desfăşurat în trei sesiuni care au abordat următoarele
aspecte: punerea în aplicare a angajamentelor asumate de
state pentru desfăşurarea unor alegeri democratice, ciclul
electoral şi observarea alegerilor, respectarea recomandărilor expuse în raportul OSCE/BIDDO şi angajamentele
cu statele participante. De asemenea, s-au abordat
aspecte ce ţin de sufragiul universal şi egal, cadrul juridic,
mass-media, campaniile de finanţare şi aspectele de gen.
La eveniment au participat reprezentanţi din 56 de ţări
membre, ai societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale.
Seminarul cu tema „Respectarea standardelor internaţionale în cadrul unor alegeri democratice: probleme
şi perspective”, desfăşurat de Consiliul Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI pe 7 decembrie
2012 la Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă). La eveniment,
reprezentantul CEC, a comunicat participanţilor atît
progresele înregistrate de către Republica Moldova în
acest domeniu, cît şi provocările pentru Comisie referitoare
la implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul
electoral, în special actualizarea şi administrarea listelor
electorale. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii
a 10 ani de la adoptarea Convenţiei privind standardele
alegerilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor electorale
în ţările-membre ale Comunităţii Statelor Independente,
adoptate la Chişinău la 7 octombrie 2002.
În anul 2012 CEC a desfăşurat o serie de activităţi în
domeniul perfecţionării practicii şi legislaţiei referitoare
la finanţarea partidelor politice şi a campaniei electorale,
inclusiv constituirea unui grup de lucru şi elaborarea unui
set de propuneri privind modificarea cadrului legal. Un rol
important în acest proces l-a avut şi participarea reprezen-
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tantului CEC la Conferinţa regională cu genericul „Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale în Europa
Centrală şi de Est”, organizată de către Fundaţia Ştefan
Batory (Polonia) în cooperare cu Fundaţia Soros-Moldova,
din cadrul „Programului Est Est fără frontiere” (EEFF), care
a avut loc la Varşovia, Polonia, la 26 iulie curent.
În urma discuţiilor purtate, sintetizînd recomandările
individuale pentru fiecare ţară în parte conţinute în studiile
prezentate, participanţii la conferinţă au stabilit un consens
în ceea ce priveşte necesitatea perfecţionării cadrului
legislativ prin ridicarea gradului de transparenţă a procesului de monitorizare a finanţelor partidelor politice şi a
campaniilor electorale, inclusiv sporirea rolului Comisiei
Electorale Centrale în acest proces.
E de menţionat, că relaţiile Comisiei Electorale Centrale
nu se limitează doar la statele din regiune. Astfel, în
perioada 5-9 martie 2012, preşedintele Comisiei Electorale
Centrale, a participat la conferinţa internaţională „Rolul
tehnologiilor informaţionale în managementul electoral”,
care s-a desfăşurat la Mombasa, Kenya. La conferinţă au

luat parte peste 200 de delegaţi de pe continentul african,
lumea arabă şi India. În cadrul conferinţei, preşedintele
Comisiei a prezentat participanţilor atît progresele atinse de
către Republica Moldova la acest capitol, cît şi problemele
privind implementarea tehnologiilor informaţionale în
procesul electoral.
Acreditarea observatorilor internaţionali
La 9 septembrie 2012 au avut loc alegeri în Adunarea
Populară a Unităţii Teritorial Administrative Găgăuzia.
În vederea monitorizării alegerilor, Comisiei Electorale
Centrale i-a fost solicitată invitarea şi acreditarea observatorilor internaţionali, fiind unica autoritate care are
competenţa de a realiza aceste activităţi.
În context, au fost pregătite şi expediate, invitaţii
reprezentanţilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
acreditate în Republica Moldova, reprezentanţilor adunărilor interparlamentare şi organizaţiilor internaţionale
guvernamentale. În total au fost acreditate 11 persoane
din partea a 5 instituţii.

Numărul de alegători
care au participat la
votare

Denumirea
circumscripĠi
ilor
electorale

Alegători înscriúi în
listele electorale

Date privind totalizarea rezultatelor alegerilor locale noi desfăúurate în anul 2012

PrezenĠa la vot

Rezultate turul I

583

52,48%

593

53,23%

1312

52,52%

1241

49,78%

3. S. Cîrpeúti, Turul I –
r-nul Cantemir 1544

996

64,51%

4. S. Hristici,
r-nul Soroca

551

55,43%

637

63,70%

GaúiĠoi Zinovia
(PDM) – 123 voturi
Vacarciuc Mihail
(PCRM) – 80 voturi
Zorea Vitalie (PL) - 87
voturi
Snegur Dumitru
(PAD) – 115 voturi
Zaplitnîi Gheorghe
(PPM) – 38 voturi
Slimovschi Victor
(PLDM) - 128 voturi
Ursu Mihail (PDM) –
557 voturi
Timinscaia Zinovia
(PCRM) – 358 voturi
Ivancenco Serghei
(PLDM) – 125 voturi
Ursul Mihail (CI) –
262 voturi
Bîzu Ion (PDM) – 601
voturi
Dogaru Veaceslav
(PLDM) – 380 voturi
Butuc Sergiu (PCRM)
– 12 voturi
Cebotari Dumitru
(PDM) – 254 voturi
Moraru Mihai
(PCRM) – 4 voturi
Alexei Ivan (PL) – 94
voturi
Raileanu Eugenia
(PLDM) – 189 voturi

1. Com.
Trifăneúti,
r-nul Floreúti

Turul I –
1111
Turul II 1114

2. Com. Danu, Turul I –
r-nul Glodeni 2498
Turul II –
2493

Turul I –
994
Turul II –
1000

Rezultate
turul II

Rezultate
finale

Slimovschi
Victor
(PLDM) –
184 voturi
GaúiĠoi
Zinovia
(PDM) –
400 voturi

GaúiĠoi
Zinovia
(PDM)

Ursu
Mihail
(PDM) –
649 voturi
Timinscaia
Zinovia
(PCRM) –
584 voturi


Ursu
Mihail
(PDM)

Cebotari
Dumitru
(PDM) –
340 voturi
Raileanu
Eugenia
(PLDM) )
– 288
voturi

Bîzu Ion
(PDM)

Cebotari
Dumitru
(PDM)

5. Com.
Albina,
r-nul Cimiúlia

Turul I –
1725

776

44,99%

Mazur Iurie (PCRM) – 
76 voturi
Bîcos Nicolae (CI) –
681 voturi

Bîcos
Nicolae
(CI)

6. Com.
Morenii Noi,
r-nul Ungheni

Turul I –
838

492

58,71%

Suprovici
Serghei 
(PDM) – 248 voturi
RadeĠchii
Vladislav(PLDM) –
239 voturi

Suprovici
Serghei
(PDM)

Total

Turul I –
8710
Turul II
- 4607

4710
2471

54,08%
53,64%
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HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
ale primarului comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi

Mandatul primarului comunei Chetrosu din raionul Anenii
Noi, Nigai Nicolai, ales în urma alegerilor locale generale
din 5 iunie 2011, a încetat înainte de termen în legătură cu
decesul acestuia. Consiliul comunal Chetrosu, prin decizia
nr. 6 din 19 decembrie 2012, a declarat vacantă funcţia
de primar.
În temeiul art. 18, 26, 27, 29, 39, 120, 122 alin. (2)
şi 139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie
1997 şi hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din
13 septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor
locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se stabileşte pentru data de 19 mai 2013 desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Chetrosu,

raionul Anenii Noi.
2. Primăria comunei Chetrosu va întocmi listele electorale
de bază pentru efectuarea alegerilor locale noi.
3. Consiliul comunal Chetrosu şi partidele reprezentate
în Parlament vor înainta, conform Programului calendaristic
pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale
primarului din 19 mai 2012, candidaturile lor în componenţa
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale
Chetrosu nr. 5 şi birourilor electorale ale secţiilor de votare
nr. 12, 13 şi 14.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1687. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău

Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă, prin decizia nr. 2/1
din 18 ianuarie 2013, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Mancenco Andrei,
Maraliuc Svetlana şi Conoval Fiodor, aleşi pe lista Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit
vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier
în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă le revin candidaţilor
supleanţi Popşoi Vasile, Onila Ion şi Gorbenco Veaceslav
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana, municipiul

Chişinău din 16 iunie 2011.
În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în
Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul
orăşenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău, candidaţilor
supleanţi Popşoi Vasile, Onila Ion şi Gorbenco Veaceslav de
pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1688. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orăşenesc Basarabeasca,
raionul Basarabeasca

Consiliul orăşenesc Basarabeasca, prin decizia nr. 13/13
din 14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Donici Tatiana,
aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit
formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul orăşenesc Basarabeasca îi revine candidatului supleant Serdiucov Ivan de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 16 iunie 2011.
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1689. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul orăşenesc Basarabeasca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul
orăşenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca, candidatului supleant Serdiucov Ivan de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Caracuşenii Vechi, raionul Briceni

Consiliul sătesc Caracuşenii Vechi, prin decizia nr. 15
din 11 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Pleşca Gheorghe,
ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit
formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Caracuşenii Vechi îi revine candidatului
supleant Guţu Victor de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Briceni din 16 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Caracuşenii Vechi .
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Caracuşenii Vechi, raionul Briceni, candidatului supleant Guţu Victor de
pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1690. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

460

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Mărcăuţi, raionul Briceni

Consiliul comunal Mărcăuţi, prin decizia nr. 5.0 din
6 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea
funcţiei, mandatul consilierului Nesteriuc Vitalii, ales pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel,
a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Mărcăuţi îi revine candidatului supleant
Gancear Anatolii de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Briceni din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut
cont de declaraţia candidatului supleant Gudumac Vitalii de
pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin

care acesta refuză mandatul de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Mărcăuţi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Mărcăuţi, raionul Briceni, candidatului supleant Gancear
Anatolii de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1691. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

461

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Antoneşti, raionul Cantemir

Consiliul comunal Antoneşti, prin decizia nr. 6/9-XXV din
10 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Caramalac Vladislav,
ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul comunal Antoneşti îi revine candidatului supleant
Munteanu Mihail de pe lista Partidului Liberal, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Antoneşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Antoneşti, raionul Cantemir, candidatului supleant Munteanu
Mihail de pe lista Partidului Liberal.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1692. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

57

Nr. 92-95 (4410-4413)
462

26 aprilie 2013

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Toceni, raionul Cantemir

Consiliul comunal Toceni, prin decizia nr. 07/12-XXV din
18 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Tutunaru Nina, aleasă
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Toceni îi revine candidatului supleant
Valic Natalia de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir
din 20 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Toceni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Toceni, raionul Cantemir, candidatului supleant Valic Natalia
de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1693. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

463

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călăraşi

Consiliul sătesc Bravicea, prin decizia nr. 08/17 din
14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Iurcu Boris, ales pe
lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat
de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Bravicea îi revine candidatului supleant
Harea Vasile de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011.
În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Bravicea.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Bravicea, raionul Călăraşi, candidatului supleant Harea
Vasile de pe lista Partidului Liberal.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1694. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

464

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Hogineşti, raionul Călăraşi

Consiliul sătesc Hogineşti, prin decizia nr. 07/11 din
12 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Roşca Tudor, ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Hogineşti îi revine candidatului supleant
Cherman Silvia de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi
din 15 iunie 2011.
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1695. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

58

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Hogineşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Hogineşti, raionul Călăraşi, candidatului supleant Cherman
Silvia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

26 aprilie 2013

Nr. 92-95 (4410-4413)
465

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Călăraşi

Consiliul sătesc Horodişte, prin decizia nr. 04/06 din
14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Luca Dumitru, ales pe
lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat
de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Horodişte îi revine candidatului supleant
Sturza Valeriu de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 14 iunie 2011.
În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Horodişte.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Horodişte, raionul Călăraşi, candidatului supleant Sturza
Valeriu de pe lista Partidului Liberal.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1696. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

466

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Ţibirica, raionul Călăraşi

Consiliul comunal Ţibirica, prin decizia nr. 09/14 din
14 decembrie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Cojocaru Gheorghe, ales pe lista Partidului Liberal.
Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit
formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Ţibirica îi revine candidatului supleant
Juncă Alexandra de pe lista Partidului Liberal, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011. La
atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Teleşco Nicolae de pe lista Partidului Liberal,

prin care acesta refuză mandatul de consilier.
În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Ţibirica.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Ţibirica, raionul Călăraşi, candidatului supleant Juncă
Alexandra de pe lista Partidului Liberal.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1697. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

467

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul raional Căuşeni

Consiliul raional Căuşeni, prin decizia nr. 11/27 din
21 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Cojocaru Alexandru
şi Şăitan Ion, aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, Grigoriev Ştefan şi Nigai Veaceslav, aleşi pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au
devenit vacante patru mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier
în Consiliul raional Căuşeni le revin candidaţilor supleanţi
Gangurean Timofei şi Panţa Nicolae de pe lista Partidului
Liberal Democrat din Moldova, Dragulea Tatiana şi Greadcenco Anatolie de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost
confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 22 iunie
2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile

candidaţilor supleanţi Ţaran Gheorghe de pe lista Partidului
Liberal Democrat din Moldova şi Paniş Andrei de pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care
aceştia refuză mandatul de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a patru mandate de consilier în
Consiliul raional Căuşeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional
Căuşeni candidaţilor supleanţi Gangurean Timofei şi Panţa
Nicolae de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova
şi Dragulea Tatiana şi Greadcenco Anatolie de pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1698. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

59

Nr. 92-95 (4410-4413)
468

26 aprilie 2013

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni

Consiliul sătesc Cruglic, prin deciziile nr. 8.1, 8.2 şi 8.3
din 14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Ciorba Andrei, Baluţel
Vasile şi Verdeş Tamara, aleşi pe lista Partidului Democrat
din Moldova. Astfel, au devenit vacante trei mandate de
consilier atribuite formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier
în Consiliul sătesc Cruglic le revin candidaţilor supleanţi
Puşca Svetlana, Bocan Gheorghi şi Neamţu Valeriu de
pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 17 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în
Consiliul sătesc Cruglic.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc
Cruglic, raionul Criuleni, candidaţilor supleanţi Puşca
Svetlana, Bocan Gheorghi şi Neamţu Valeriu de pe lista
Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1699. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

469

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Oniţcani, raionul Criuleni

Consiliul sătesc Oniţcani, prin decizia nr. 05/11 din
12 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Munteanu Ion, ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Oniţcani îi revine candidatului supleant
Vodă Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni
din 21 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Oniţcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Oniţcani, raionul Criuleni, candidatului supleant Vodă Galina
de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1700. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

470

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Frasin, raionul Donduşeni

Consiliul comunal Frasin, prin decizia nr. 13/10 din
10 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu absenţa
fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale
consiliului, mandatul consilierului Russu Igor, ales pe lista
Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Frasin îi revine candidatului supleant
Bantuş Vitalie de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Donduşeni din 27 iunie 2011.
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1701. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

60

În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Frasin.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Frasin, raionul Donduşeni, candidatului supleant Bantuş
Vitalie de pe lista Partidului Liberal.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

26 aprilie 2013

Nr. 92-95 (4410-4413)
471

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orăşenesc Drochia, raionul Drochia

Consiliul orăşenesc Drochia, prin decizia nr. 8/2 din
21 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Moltov Igor, ales pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel,
a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul orăşenesc Drochia îi revine candidatului supleant
Pulbere Oleg de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Drochia din 10 iunie 2011.

În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul orăşenesc Drochia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc
Drochia, raionul Drochia, candidatului supleant Pulbere Oleg
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1702. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

472

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia

Consiliul comunal Palanca, prin decizia nr. 7-11 din
14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Slabîi Victor, ales pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel,
a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Palanca îi revine candidatului supleant
Cuzub Marina de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Drochia din 27 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Palanca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Palanca, raionul Drochia, candidatului supleant Cuzub
Marina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1703. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

473

HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Carahasani, raionul Ştefan-Vodă

Consiliul sătesc Carahasani, prin decizia nr. 5.9. din
6 decembrie 2012, a declarat vacant mandatul consilierului Ciobanu Mihail, în legătură cu decesul acestuia, ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul sătesc Carahasani îi revine candidatului supleant
Ţugui Grigorii de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă
din 14 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Carahasani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Carahasani, raionul Ştefan-Vodă, candidatului supleant
Ţugui Grigorii de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate
de consilier în Consiliul raional Făleşti

Consiliul raional Făleşti, prin decizia nr. 07/17 din
25 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea
funcţiei, mandatele consilierilor Matasî Silvia şi Stati Feofil, aleşi
pe lista Partidului Democrat din Moldova, şi Ostrovschi Valentina,
aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite
formaţiunilor nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul
raional Făleşti le revin candidaţilor supleanţi Covaliuc Elizaveta
şi Negoiţă Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova
şi Oroşanu Constantin de pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost
confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011.
La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor
supleanţi Olaru Mihai, Railean Vasile şi Galiţ Maria de pe lista

Partidului Democrat din Moldova şi Stancev Gheorghe de pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care
aceştia refuză mandatul de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul
raional Făleşti.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Făleşti
candidaţilor supleanţi Covaliuc Elizaveta şi Negoiţă Grigore de
pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Oroşanu Constantin
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se
publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Făleşti

Consiliul comunal Obreja Veche, prin decizia nr. 13/7 din
10 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea
funcţiei, mandatele consilierilor Pînzescu Parascovia, aleasă
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Mocanu
Zinaida, Andronache Ana, Grăjdianu Ala, alese pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante patru
mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în
Consiliul comunal Obreja Veche le revin candidaţilor supleanţi
Drobnenicaia Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova şi Tofan Alexei, Stîrcu Natalia, Gorenco Nina de
pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaţilor
supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti
din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de
declaraţiile candidaţilor supleanţi Pînzescu Liudmila de pe lista

Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Cucer Irina de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, prin care acestea refuză
mandatul de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a patru mandate de consilier în
Consiliul comunal Obreja Veche.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal
Obreja Veche, raionul Făleşti, candidaţilor supleanţi Drobnenicaia Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova şi Tofan Alexei, Stîrcu Natalia, Gorenco Nina de pe
lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se
publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1706. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti

Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, prin decizia nr. 1/8 din
6 noiembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea
funcţiei, mandatul consilierului Gaiu Petru, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant
un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus îi revine candidatului
supleant Ceban Alexandru de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Floreşti din 14 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1707. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul
comunal Cuhureştii de Sus.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti, candidatului supleant
Ceban Alexandru de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se
publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Mărculeşti, raionul Floreşti

Consiliul sătesc Mărculeşti, prin decizia nr. 06/10 din
13 decembrie 2012, a declarat vacant mandatul consilierului Bulgaru Maria, în legătură cu decesul acesteia, aleasă
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Mărculeşti îi revine candidatului supleant
Comerzan Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din
13 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Mărculeşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul
sătesc Mărculeşti, raionul Floreşti, candidatului supleant
Comerzan Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1708. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti

Consiliul comunal Trifăneşti, prin decizia nr. 08/04 din 13
decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea
funcţiei, mandatul consilierului Boico Angela, aleasă pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel,
a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul comunal Trifăneşti îi revine candidatului supleant
Graur Eugenia de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Floreşti din 16 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Trifăneşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Trifăneşti, raionul Floreşti, candidatului supleant Graur
Eugenia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1709. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat
de consilier în Consiliul raional Ialoveni

Consiliul raional Ialoveni, prin decizia nr. 07-09 din
28 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Maiduc Vladimir,
ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul raional Ialoveni îi revine candidatului supleant Lifciu
Ilie de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată
prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 8 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul raional Ialoveni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional
Ialoveni candidatului supleant Lifciu Ilie de pe lista Partidului
Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Moleşti, raionul Ialoveni

Consiliul sătesc Moleşti, prin decizia nr. 06/12 din
18 decembrie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Mocanu Gheorghe, ales pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat
de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Moleşti îi revine candidatului supleant
Moşneguţă Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni
din 6 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Moleşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Moleşti, raionul Ialoveni, candidatului supleant Moşneguţă
Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1711. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat
de consilier în Consiliul raional Leova

Consiliul raional Leova, prin decizia nr. 7.10 din
26 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Guşanu Ion, ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
raional Leova îi revine candidatului supleant Tipa Victor de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Leova din 16 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul raional Leova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional
Leova candidatului supleant Tipa Victor de pe lista Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
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Andrei Volentir
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova

Consiliul sătesc Covurlui, prin decizia nr. 5/17 din
11 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Galiţchi Mihail,
ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
sătesc Covurlui îi revine candidatului supleant Sîrbu Svetlana
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Leova din 16 iunie 2011.
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Covurlui.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Covurlui, raionul Leova, candidatului supleant Sîrbu Svetlana
de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Bălăureşti, raionul Nisporeni

Consiliul sătesc Bălăureşti, prin decizia nr. 4/4 din
9 noiembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Carp Ion, ales pe lista
Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant
un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Bălăureşti îi revine candidatului supleant
Găină Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 20 iunie
2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Trofim Minodora, Creţu Andrei
şi Dogolici Tatiana de pe lista Partidului Democrat din

Moldova, prin care aceştia refuză mandatul de consilier.
În temeiul art.18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Bălăureşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Bălăureşti, raionul Nisporeni, candidatului supleant Găină
Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa

Consiliul sătesc Mereşeuca, prin decizia nr. 7/10 din
15 decembrie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Murguleţ Svetlana, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Bumacov Alexandru,
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel,
au devenit vacante două mandate de consilier atribuite
formaţiunilor nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul
sătesc Mereşeuca le revin candidaţilor supleanţi Sultan Ion
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi
Mudric Ludmila de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin

hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 15 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în
Consiliul sătesc Mereşeuca.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc
Mereşeuca, raionul Ocniţa, candidaţilor supleanţi Sultan Ion
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
şi Mudric Ludmila de pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE
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Secretar

Andrei Volentir
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei

Consiliul orăşenesc Orhei, prin decizia nr. 10.28 din
26 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Rotaru Valerian, ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul orăşenesc Orhei îi revine candidatului supleant
Damaşcan Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din
20 iunie 2011.

În temeiul art.18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul orăşenesc Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc
Orhei, raionul Orhei, candidatului supleant Damaşcan Ion de
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Clişova, raionul Orhei

Consiliul sătesc Clişova, prin decizia nr. 1/1 din
10 ianuarie 2013, a declarat vacant mandatul consilierului
Platon Mihail, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, în legătură cu decesul acestuia.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul sătesc Clişova îi revine candidatului supleant
Levinţa Efimia de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din
20 iunie 2011.
În temeiul art.18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul sătesc Clişova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc
Clişova, raionul Orhei, candidatului supleant Levinţa Efimia
de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1717. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul raional Rezina

Consiliul raional Rezina, prin decizia nr. 13/4 din
28 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Botnaru Gheorghe,
ales pe lista Partidului Liberal, Popov Silvia şi Scutaru Livia,
alese pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite
formaţiunilor nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier
în Consiliul raional Rezina le revin candidaţilor supleanţi
Lupaşcu Victor de pe lista Partidului Liberal, Ceban Petru şi
Caraman Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate
prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 16 iunie 2011. La
atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Platon Galina şi Ursu Veronica de pe lista

Partidului Liberal şi Duca Larisa de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova, prin care aceştia refuză mandatul
de consilier.
În temeiul art. 18 alin.(2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în
Consiliul raional Rezina.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional
Rezina candidaţilor supleanţi Lupaşcu Victor de pe lista
Partidului Liberal, Ceban Petru şi Caraman Vasile de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1718. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina

Consiliul orăşenesc Rezina, prin decizia nr. 9/15 din
14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Nicolai Alexandru, ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul orăşenesc Rezina îi revine candidatului supleant
Gîrlea Ana de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din
14 iunie 2011.
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1719. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul orăşenesc Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc
Rezina, raionul Rezina, candidatului supleant Gîrlea Ana de
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Nr. 92-95 (4410-4413)
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orăşenesc Rîşcani, raionul Rîşcani

Consiliul orăşenesc Rîşcani, prin decizia nr. 09/06-08 din
19 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Salagor Lilian, ales pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel,
a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul orăşenesc Rîşcani îi revine candidatului supleant
Vacari Galina de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Rîşcani din 13 iunie 2011.

În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul orăşenesc Rîşcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc
Rîşcani, raionul Rîşcani, candidatului supleant Vacari Galina
de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1720. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Dumbrăviţa, raionul Sîngerei

Consiliul comunal Dumbrăviţa, prin decizia nr. 5.13 din
16 decembrie 2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Bodrug Ion, ales pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier
atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul comunal Dumbrăviţa îi revine candidatului supleant
Tataru Svetlana de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei
din 13 iunie 2011.
În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Dumbrăviţa.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Dumbrăviţa, raionul Sîngerei, candidatului supleant Tataru
Svetlana de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1721. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul raional Soroca

Consiliul raional Soroca, prin deciziile nr. 16/01, 16/02,
16/03 şi 16/04 din 18 decembrie 2012, a ridicat, în legătură
cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Baş
Vasile, Bulat Nicolae, Ciobanu Ludmila şi Mîţu Mihail, aleşi
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel,
au devenit vacante patru mandate de consilier atribuite
formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier
în Consiliul raional Soroca le revin candidaţilor supleanţi
Tuchila Andrei, Marcoci Elena, Lupu Maria şi Alexandrov
Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate

prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 27 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin.(2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa a patru mandate de consilier în
Consiliul raional Soroca.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional
Soroca candidaţilor supleanţi Tuchila Andrei, Marcoci
Elena, Lupu Maria şi Alexandrov Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1722. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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Nr. 92-95 (4410-4413)
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Nimereuca, raionul Soroca

Consiliul comunal Nimereuca, prin decizia nr. 9.6 din
2 noiembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea
funcţiei, mandatul consilierului Ţopa Foma, ales pe lista
Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant
un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
comunal Nimereuca îi revine candidatului supleant Graur Ion
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Soroca din 23 iunie 2011.
În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Nimereuca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Nimereuca, raionul Soroca, candidatului supleant Graur Ion
de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1723. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Şolcani, raionul Soroca

Consiliul comunal Şolcani, prin decizia nr. 13/1 din
21 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Prisacari Larisa, aleasă
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier
în Consiliul comunal Şolcani îi revine candidatului supleant
Dumniuc Anton de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din
15 iulie 2011.

În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Şolcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul
comunal Şolcani, raionul Soroca, candidatului supleant
Dumniuc Anton de pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1724. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Pănăşeşti, raionul Străşeni

Consiliul comunal Pănăşeşti, prin decizia nr. 7/14 din
14 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Popescu Sevastiana,
aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le
deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în
Consiliul comunal Pănăşeşti îi revine candidatului supleant
Glavan Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni
din 24 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont
de declaraţia candidatului supleant David Tatiana de pe lista
PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1725. Chişinău, 29 ianuarie 2013.

68

Partidului Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză
mandatul de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Pănăşeşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Pănăşeşti, raionul Străşeni, candidatului supleant Glavan
Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

26 aprilie 2013

Nr. 92-95 (4410-4413)
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HOTĂRÎRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia

Consiliul comunal Salcia, prin decizia nr. 13/1 din
21 decembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Curdov Zinovia,
aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine
Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul
comunal Salcia îi revine candidatului supleant Caraman Larisa
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 13 iunie 2011.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în
Consiliul comunal Salcia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal
Salcia, raionul Taraclia, candidatului supleant Caraman
Larisa de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE

Iurie CIOCAN

Secretar

Andrei Volentir

Nr. 1726. Chişinău, 29 ianuarie 2013.
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DECIZIE
cu privire la nerespectarea
prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007

Potrivit prevederilor Regulamentului privind gestionarea
Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia
CCA nr. 125 din 04.12.2007, radiodifuzorii trebuie să prezinte
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului Raportul trimestrial
privind calcularea taxei de reglementare şi, totodată, să achite
această taxa pînă la data de 30 a lunii următoare trimestrului
de gestiune.
La 27 februarie 2013, în Fondul de susţinere a radiodifuzorilor s-au acumulat datorii în mărime de 173 mii lei, după cum
urmează:
Nr
d/o
1

Radiodifuzori

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Suma datoriei
la situaţia din
27.02.2013, lei
26772,09

2

„Megan-TV” SA

8355,66

3

ÎM „Alvalmedia” SRL

6822,41

4

„Alai Media” SRL

155,35

5

OOI „Info Mingir”

486,37

6

„Basaradio” SRL

1851,4

7

„Cotidian” SA

20877,55

8

„Germes-Nord” SRL

509,02

9

„Liberadio” SRL

48,50

10

„Mar-Sor TV” SRL

39,17

11

ÎM „Naţional Media” SRL

732,25

12
13
14

ÎM „Noile Idei Televizate” SRL
„Noroc Media” SRL
„Promedia” SRL

7944,5
9330
1338,5

15

AO „Pro-Mingir” SRL

286,11

16

ÎCS „Pro Digital” SRL

75846,72

17

SC „Telesistem TV” SRL

4811,23

18

„TV Bălţi” SRL

3767,54

19

Cooperativa „Molodosti”

808,3

20

„Vertamar” SRL

66,39

21

„Flor TV” SRL

214,75

22

„Primapro” SRL

1114,66

23

„Satelrom TV” SRL

829,02

Total

173007,49

În acelaşi timp, se constată că la data de 27.02.2013 nu au
prezentat dările de seamă privind taxa de reglementare pentru
anul 2012 următorii radiodifuzori:
1. AO „Mass-media pentru parteneriat şi comunitate” (anul
2012)
2. „Bizim Dalgamiz” SRL (trim 4, 2012)
3. „Eni Ai” SRL (trim 4, 2012)
4. Compania Radio „Ploaia de argint” SRL (anul 2012)
5. „Noile Idei Televizate” SRL (trim 1, 2012)
6. „OOH Media” SRL (trim 4, 2012)
Situaţia achitării restanţelor de către unii radiodifuzori la data
de 04.03.2013 arată în felul următor:
Nr
d/o

Radiodifuzori

Suma
datoriei la
situaţia din
27.02.2013,
lei

Achitat
până la
data de
04.03.13,
lei

Suma
rămasă
spre
achitare,
lei

1

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

26772,09

16696,22

10075,87

2

„Megan-TV„SA

8355,66

8355,66

3

ÎM „Alvalmedia” SRL

6822,41

6822,41

4

„Alai Media” SRL

155,35

156

5

OOI „Info Mingir”

486,37

500

6

„Basaradio” SRL

1851,4

1851,4

7

„Cotidian” SA

20877,55

2000

8

„Germes-Nord” SRL

509,02

509,02

9

„Liberadio” SRL

48,50

48,5

10

„Mar-Sor TV” SRL

39,17

974
750

11

ÎM „Naţional Media” SRL

732,25

12

ÎM „Noile Idei Televizate”
SRL

7944,5

13

„Noroc Media” SRL

9330

9330

14

„Promedia’ SRL

1338,5

1338,5

18877,55

7944,5
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15

AO „Pro-Mingir” SRL

16

ÎCS „Pro Digital” SRL

75846,72

17

„Telesistem TV” SRL

4811,23

4811,23

18

„TV Bălţi” SRL

3767,54

3767,54

19

Cooperativa „Molodosti”

808,3

1100

20

„Vertamar” SRL

66,39

66,39

21

„Flor TV” SRL

214,75

250,55

22

„Primapro” SRL

1114,66

23

„Satelrom TV” SRL

Total

286,11

286,11
75846,72

1114,66

829,02

829,02

173007,49

45264,48

129037,37

Pînă la 04.03.2013 au prezentat rapoarte privind calculul
taxei de reglementare radiodifuzorii:
1. AO „Mass-media pentru parteneriat şi comunitate” (anul
2012)
2. „Bizim Dalgamiz” SRL (trim 4, 2012)
3. „Eni Ai” SRL (trim 4, 2012)
În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile
art. 38, 47 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
art.17 al Regulamentului privind gestionarea Fondului de susţinere
a radiodifuzorilor, Consiliului Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova” va achita restanţa în mărime de 10075,87
lei în termen de 72 de ore.
Art. 2. „Megan-TV” SA va achita restanţa în mărime de
8355,66 lei pînă la data de 31 martie 2013.
Art. 3. A aplica avertizare publică ÎM „Alvalmedia” SRL,
fondatoarea postului TV „Euro-TV”, pentru nerespectarea p.
3.1, lit. l) şi m) din Licenţa de emisie seria AA, nr. 082893 din
11.10.07, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3), lit. a)
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din Codul audiovizualului.
Art. 4. ÎM „Alvalmedia” SRL va achita restanţa în mărime de
6822,41 lei în termen de 10 zile.
Art. 5. „Cotidian” SA va achita restanţa în mărime de
18877,55 lei pînă la data de 31 martie.
Art. 6. ÎM „Noile Idei Televizate” SRL va achita restanţa
pentru anul 2011, în mărime de 7944,5 lei, va prezenta Raportul
privind calculul taxei de reglementare pentru trimestrul 1 al anului
2012 şi va achita suma taxei calculate în raport.
Art. 7. A aplica avertizare publică ÎCS „Pro Digital” SRL,
fondatoarea posturilor TV „Pro TV Chişinău” şi „Acasă în
Moldova”, şi postului de radio „Pro FM Chişinău”, pentru nerespectarea p. 3.1, lit. l) şi m) din licenţele de emisie seria AA, nr.
082527 din 27.11.09, seria AA, nr. 082864 din 27.12.11, şi p.
3.1, lit. i) din Licenţa de emisie seria AA, nr. 082528 din 18.12.07,
în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (3), lit. a) din Codul
audiovizualului.
Art. 8. ÎCS „Pro Digital” SRL va achita restanţa în mărime
de 75846,72 lei în termen de 10 zile.
Art. 9. „Primapro” SRL va achita restanţa în mărime de
1114,66 lei în termen de 10 zile.
Art. 10. Compania Radio „Ploaia de argint” SRL va prezenta
rapoartele trimestriale privind calculul taxei de reglementare
pentru anul 2012 şi va achita suma taxei calculate conform
rapoartelor în termen de 10 zile.
Art. 11. „OOH Media” SRL va prezenta raportul privind
calculul taxei de reglementare pentru trimestrul 4 al anului 2012
şi va achita taxa conform raportului în termen de 72 de ore.
Art. 12. Controlul asupra executării prezentei decizii îl
exercită contabilul-şef al CCA.
Art. 13. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Marian POCAZNOI

Nr. 28. Chişinău, 4 martie 2013.

497

DECIZ IE
cu privire la nerespectarea prevederilor
Deciziei CCA nr. 28 din 04.03.2013

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind
gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat
prin Decizia CCA nr. 125 din 04.12.2007, în cadrul şedinţei
CCA din data de 04 martie 2013, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului a solicitat radiodifuzorilor prezentarea
rapoartelor şi achitarea restanţelor în Fondul de susţinere
a radiodifuzorilor pentru anul 2012.
Prin Decizia CCA nr. 28 din 04.03.2013, întreprinderile
ÎM „Alvalmedia” SRL şi „Prodigital” SRL au fost avertizate
public pentru neachitarea restanţelor.
În adresa ÎM „Noile Idei Televizate” SRL şi Companiei
Radio „Ploaia de argint” SRL au fost remise scrisori
recomandate cu anexarea extraselor Deciziei CCA nr. 28
din 04.03.2013.
La data de 25 martie 2013, situaţia se prezintă astfel:
Nr
d/o

Radiodifuzori

Suma
datoriei la
situaţia din
04.03.2013,
lei

Termen
de
achitare

Suma
achitată,
lei

1

IPNA Compania „TeleradioMoldova”

10075,87

72 ore

10075

2

ÎM „Alvalmedia” SRL

6822,41

10 zile

6822,41

3

ÎM „Noile Idei Televizate”
SRL

7944,5

10 zile

4

ÎCS „Pro Digital” SRL

75846,72

10 zile

Suma
rămasă
spre
achitare,
lei

7944,5

75846,72

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
Nr. 47. Chişinău, 25 martie 2013.
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5

„Primapro” SRL

1114,66

10 zile

1114,19

6

OOH Media SRL

68,49

72 ore

68,49

Total

101872,65

93926,81

7944,5

În acelaşi timp, se constată că la data de 25.03.2013 nu
au prezentat dările de seamă privind taxa de reglementare
pentru anul 2012 următorii radiodifuzori:
1. Compania Radio „Ploaia de argint” SRL (anul 2012);
2. „Noile Idei Televizate” SRL (trim. 1, 2012).
În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile art. 38, 47 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, art. 17 al Regulamentului privind gestionarea
Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, Consiliului Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. A ataca în instanţa de judecată întreprinderile
„Noile Idei Televizate” SRL şi Compania Radio „Ploaia de
argint” SRL în vederea recuperării restanţelor pentru anul
2012 în Fondul de susţinere a radiodifuzorilor.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl
exercită Secţia juridică şi reglementări şi contabilul-şef al
CCA.
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Marian POCAZNOI

26 aprilie 2013

Nr. 92-95 (4410-4413)
498

DECIZIE
cu
de
de
de

privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul
susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei
membru al Platformei Europene a Autorităţilor
Reglementare (EPRA)

La 28 martie curent, la CCA a parvenit factura de plată
cu nr. 2013-03-04-31-EPRA de la Platforma Europeană a
Autorităţilor de Reglementare (EPRA), prin care se solicită
Consiliului Coordonator al Audiovizualului achitarea taxei de
membru pentru anul 2013 în mărime de 2000 de EURO.
În conformitate cu prevederile pct. 9 şi 11 c) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007,
şi art. 11 al Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

DECIDE:
Art. 1. A aloca mijloacele financiare necesare din Fondul
de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de
membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) pentru anul 2013.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl
exercită contabilul-şef al CCA.
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Marian POCAZNOI

Nr. 54. Chişinău, 4 aprilie 2013.
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DECIZIE
cu privire la nerespectarea prevederilor
Deciziei CCA nr. 28 din 04.03.2013

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind
gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat
prin Decizia CCA nr. 125 din 04.12.2007, în cadrul şedinţei
publice din data de 04 martie 2013, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului a solicitat radiodifuzorilor prezentarea
rapoartelor şi achitarea restanţelor la Fondul de susţinere
a radiodifuzorilor pentru anul 2012.
Prezenţi la şedinţa CCA, administratorii Megan TV SA şi
Cotidian SA au dat asigurări că vor achita restanţele până
la 31 martie 2013.
Prin Decizia CCA nr. 28 din 04.03.2013 s-a stabilit
că întreprinderile Megan TV SA şi Cotidian SA urmează
să achite restanţele acumulate la Fondul de susţinere a
radiodifuzorilor pentru anul 2012 până la data de 31 martie
2013.
La 31 martie 2013, situaţia se prezintă astfel:
Nr
d/o

Radiodifuzori

Suma datoriei
la situaţia din
04.03.2013,
lei

Termen de
achitare

Suma
achitată,
lei

Suma rămasă
spre achitare,
lei

1

Megan TV SA

8355,66

31.03.2013

1300

7055,66

2

Cotidian SA

18877,55

31.03.2013

0

18877,55

1300

25933,21

Total

27233,21

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

La data de 1 aprilie 2013, Megan TV SA a achitat 2000
lei şi la data de 03 aprilie 2013 Cotidian SA a achitat toată
datoria în mărime de 18877,55 lei.
În temeiul celor constatate, în conformitate cu prevederile art. 38, 47 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, art. 17 al Regulamentului privind gestionarea
Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. A aplica avertizare publică întreprinderii „Megan
TV” SA, fondatoarea postului TV „TV Prim” şi a postului de
radio „Radio Prim”, pentru nerespectarea p. 3.1, lit. (i) a
licenţelor de emisie seria A MMII, nr. 014617 din 25.09.07,
şi AMMII, nr. 014608 din 25.09.07, în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (3), lit. a) din Codul audiovizualului.
Art. 2. Megan TV SA va achita restanţa în mărime de
5055,66 lei în termen de 10 zile de la data aducerii la
cunoştinţă a prezentei decizii.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl
exercită contabilul-şef al CCA.
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Marian POCAZNOI

Nr. 55. Chişinău, 4 aprilie 2013.
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Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
500
EXTRAS
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 319/13 din 12 aprilie 2013
Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRĂŞTE:
1. A anunţa concurs repetat pentru suplinirea unei funcţii
de inspector-judecător în Inspecţia judiciară din subordinea
Consiliului Superior al Magistraturii.
2. Cererile de participare la concurs se depun la Consiliul
Superior al Magistraturii pe parcursul a 30 de zile de la
momentul publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
3. Solicitanţii vor depune cererile de participare la
concurs, anexînd următoarele acte:
a) copia buletinului de identitate;
b) curriculum vitae (se prezintă şi în formă electronică
pe adresa: aparatul@csm.md);
c) fişa personală;
d) fişa controlului medical;
e) copia diplomei de licenţă;
f) copia carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar;

h) caracteristica de la ultimul loc de lucru;
i) declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;
j) declaraţie de interese personale;
k) trei fotografii 40x50 mm.
Notă: Actele specificate la lit. c) şi d) se întocmesc
în baza formularelor eliberate de Secretariatul Consiliului
Superior al Magistraturii, iar cele specificate la lit. a) şi e)
se autentifică notarial.
4. La momentul depunerii pachetului de acte, solicitantul
va prezenta anexele completate conform Legii nr. 271-XVI
din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor
la funcţii publice.
5. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la colaboratorii Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii
(mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70, tel. 22-30-79,
22-30-76).
6. Hotărîrea se publică în Monitorul Oficial şi pe site-ul
Consiliului Superior al Magistraturii www.csm.md.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Nichifor COROCHII

Acte ale Consiliului de mediere al Republicii Moldova
501

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului
de mediere, aprobat prin anexa nr. 1 la Hotărîrea
Consiliului de mediere nr. 1 din 16 iunie 2008

În temeiul art. 21 alin. (6) din Legea nr. 134-XVI din
14 iunie 2007 cu privire la mediere (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art. 730), Consiliul
de mediere HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul Consiliului de mediere, aprobat prin
anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din
16 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE MEDIERE
Nr. 2. Chişinău, 17 aprilie 2013.
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nr. 99-100, art. 437), se modifică după cum urmează:
1) la pct. 19, cifra ”7” se substituie cu cifra ”6”;
2) la pct. 23 subpct.1) lit. j), cuvintele ”avizează şi” se
exclud.
2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Andrei MUNTEANU

26 aprilie 2013
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Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
502

ORDIN
despre aprobarea formularului dării de seamă privind
calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului
şi a Modului de completare şi prezentare a dării
de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii
în Fondul Viei şi Vinului

Întru executarea prevederilor art.323 din Legea viei şi
vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006 şi în conformitate cu
prevederile art.133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal,
ORDON:
1. A se aproba formularul dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV),
conform anexei nr.1.
2. A se aproba Modul de completare şi prezentare a
dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în
Fondul Viei şi Vinului, conform anexei nr.2.
3. Luînd în consideraţie prevederile art.187 alin.(21) din
Codul fiscal, darea de seamă privind calcularea contribuţiei
obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (CFV) poate fi prezentată
atît prin utilizarea metodelor automatizate de raportare
electronică, cît şi pe suport de hîrtie.
4. Î.S. “Fiscservinform” va elabora pînă la 25 aprilie 2013
produsul informaţional pentru asigurarea înregistrării Dării

de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul
Viei şi Vinului (CFV) în sistemul informaţional al SFS fără
înscrierea datelor în contul personal al contribuabilului.
5. Direcţia metodologia evidenţei fiscale va prezenta
Î.S. “Fiscservinform” cerinţele pentru crearea rapoartelor
aferente acestei dări de seamă.
6. Organele fiscale vor aplica majorările de întîrziere
pentru neachitarea în termenul stabilit a contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului pe rezultatele controalelor
fiscale efectuate.
7. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare
(dna L.Chiriazeva) va aduce prezentul ordin la cunoştinţa
tuturor IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale din cadrul
IFPS şi ,,Fiscservinform”.
8. Direcţia generală impozite şi taxe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
FISCAL PRINCIPAL DE STAT

Andrian TIMOTIN

Nr. 429. Chişinău, 16 aprilie 2013.

www.fisc.md

Anexa nr.1
la Ordinul IFPS nr.429 din 16.04.2013

Forma CFV
Cod fiscal___________________
Фискальный код

Pentru uz intern SF

Denumirea întreprinderii______________________________
Наименование предприятия

Adresa______________________________________________
Адрес

Inspectoratul Fiscal de Stat ____________________________
Государственная Налоговая Инспекция

Data prezentării _____________________________________
Дата представления

DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND CALCULAREA CONTRIBUŢIEI OBLIGATORII
ÎN FONDUL VIEI ŞI VINULUI
Отчет по начислению обязательных взносов в Фонд винограда и вина
Pentru perioada ____________________
За период

№
crt.

1

1.

Denumirea obiectelor
contribuţiei

Unitatea de
măsură

Наименование объектов взносов

Единица измерения

Объем
реализованной
продукции

Размер взноса

Suma contribuţiei
destinată virării la
contul trezorerial
al Oficiului
Fondului (lei)

2

3

4

5

Сумма взносов
подлежащая к уплате
на казначейский счет
Бюро Фондa, (лей)
6

Viţă altoită comercializată,
destinată fabricării produselor
vitivinicole

3.

Struguri comercializaţi, destinaţi
vinificării
Реализованный виноград,
предназначенный для переработки

Vin sau băutură pe bază de vin
comercializat
Реализованное вино или напитков
на основе вина

Mărimea
contribuţiei

0,12

unitate/eдиница

lei /unit.
лей /eдин.

tonă/тонна

lei /tonă
лей /тонна

litru/литр

lei/ l
lей/ л

Реализованный привитой саженец для
производства винограда

2.

Volumul de
producţie
comercializat

30,0

0,1
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3.

Vin sau băutură pe bază de vin
comercializat

4.

Produs obţinut pe bază de vin,
cu concentraţia alcoolică de cel
puţin 25% vol. comercializat

5.

26 aprilie 2013

Реализованное вино или напитков
на основе вина

Продукция, полученная на основе
вина, с объемной долей спирта не
менее 25 процентов

Total spre achitare
Всего к уплате

0,1

litru/литр

lei/ l
lей/ л

litru/литр

lei / l./alc.absolut
лей /л./абсо. алког.

X

1,6

X

X

Noi declarăm că informaţia prezentată este completă şi veridică.
Заявляем, что представленная информация является полной и достоверной.

L.Ş.

М.П.

Conducătorul întreprinderii
Руководитель предприятия

Contabil-şef

Главный бухгалтер

Semnăturile: _________________
Подписи

_________________

Anexa nr.2
la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr. 429 din 16.04.2013
MODUL
de completare şi prezentare a Dării de seamă
privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului
1. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (în continuare darea de seamă
CFV) se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform
anexei nr.1 la prezentul ordin în baza facturilor fiscale
eliberate la livrarea mărfurilor, pentru care, în baza art.323
alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006,
se achită contribuţia obligatorie în Fondul Viei şi Vinului.
2. Obligaţia de prezentare a Dării de seamă forma CFV,
conform art.323 alin. (4) din Legea viei şi vinului, o au:
a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
b) producătorii de vinuri;
c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse
obţinute pe bază de vin;
d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi
vinificării.
3. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă organului fiscal
teritorial de la locul de deservire al contribuabilului pentru
fiecare perioadă stabilită conform art.323 alin. (7) din Legea
viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 (nu mai tîrziu de
30 aprilie, 31 august, 31 decembrie al anului de raportare),
utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în
conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) al
Codului fiscal sau pe suport de hîrtie.
4. Obligatoriu se indică codul fiscal al subiectului
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care prezintă darea de seamă, denumirea întreprinderii,
inspectoratului fiscal de stat teritorial, în raza căruia îşi are
sediul de bază subiectul care prezintă darea de seamă,
data prezentării dării de seamă, precum şi perioada de
raportare.
Perioada de raportare se completează în următorul
format F/N/AAAA, unde F este codul perioadei de
raportare, N reprezintă perioada de raportare (1 - 1 ianuarie
- 30 aprilie, 2 - 1 mai - 31 august, 3 - 1 septembrie-31
decembrie al anului de raportare), iar AAAA reprezintă
anul. (De exemplu: în darea de seamă pentru 1 perioadă
de raportare al anului 2013 se va indica F/1/2013).
5. În coloana 4 se indică volumul de producţie
comercializat (în unităţi de măsură indicate în coloana 3),
conform facturilor fiscale eliberate în perioada pentru care
se prezintă darea de seamă.
Pentru strugurii comercializaţi, destinaţi vinificării,
unitatea vinicolă care a achiziţionat această marfă va indica
în col. 4, rîndul 2, volumul de struguri destinaţi vinificării
conform facturii fiscale primite de la furnizori în perioada
pentru care se prezintă darea de seamă.
6. În coloana 6 se indică suma contribuţiei destinată
virării la contul trezorerial al Oficiului Fondului Viei şi Vinului
(col. 4 x col. 5).
7. În rîndul 5 “Total spre achitare” se indică totalul
coloanei 6.

26 aprilie 2013
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Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
503
HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul
de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă
electronică la Banca Naţională a Moldovei

În temeiul art.5, 11, 26 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie
1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Instrucţiunea privind modul de prezentare de către
bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională
a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159,
art.447), cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 21 va avea următorul conţinut:
„21. Banca este obligată să notifice BNM asupra
erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM,
pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost
comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul
de întocmire şi prezentare a raportului nu prevede altfel).
În acest sens, banca remite solicitarea de retransmitere
repetată a raportării cu includerea unei explicaţii despre
modificările efectuate la adresa electronica indicată de BNM
în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice.
Ulterior, banca va fi informată asupra modalităţii de retransmitere.”.
2) În anexa nr. 1, tabelul 1 se modifică după cum
urmează:
a) rîndurile 11, 12, 31, 35 şi 36 se exclud;
b) rîndul 17 se exclude;
c) la rîndul 44, după cuvintele „orarul de lucru” se
introduc cuvintele „ , inclusiv cel modificat”;
d) se completează, la final, cu următoarul rînd:
„46

Informaţia restrînsă
aferentă portofoliului
de credite

lunar

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci a
rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.13 (HCA BNM
nr. 279 din 1 decembrie
2011).”

3) În anexa nr. 1, tabelul 2 se modifică după cum
urmează:
a) în rîndul 3, textul „deţinute în vederea tranzacţionării”
se substituie cu textul „pentru tranzacţionare”;
b) în rîndul 6, cuvîntul „lunar” se substituie cu textul
„FIN9A, FIN9B, FIN9D – lunar; FIN9C - semestrial”;
c) în rîndul 26, textul „Instrucţiunea cu privire la Raportul
privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii
licenţiate, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.251 din 18.12.2008)”
se substituie cu textul „Instrucţiunea cu privire la raportarea
unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, anexa
nr.10 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)”;
d) se completează, la final, cu următoarele rînduri:
„31

32

FIN 6 Clasificarea
creditelor şi
avansurilor

FIN 6A –
lunar;
FIN 6B –
semestrial

Instrucţiunea privind situaţiile
financiare FINREP la nivel
individual, aplicabile băncilor,
anexa nr. 41.(HCA al BNM
nr.292 din 15.12.2011)

FIN 15 –
Structura
geografică

semestrial

Instrucţiunea privind situaţiile
financiare FINREP la nivel
individual, aplicabile băncilor,
anexa nr. 91.(HCA al BNM
nr.292 din 15.12.2011)

33

FIN 21 Situaţia
rezultatului
global

semestrial

Instrucţiunea privind situaţiile
financiare FINREP la nivel
individual, aplicabile băncilor,
anexa nr. 121.(HCA al BNM
nr.292 din 15.12.2011)

34

Carduri
bancare
personalizate

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 1 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

35

Carduri
bancare
preplătite

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 2 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

36

Carduri
bancare
personificate

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 3 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

37

Dispozitive
speciale

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 4 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

38

Utilizarea
transferului
de credit

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 5 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

39

Utilizarea
debitării
directe

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 6 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

40

Utilizarea
sistemelor
de deservire
bancară la
distanţă

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 7 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

41

Utilizarea
de către
persoanele
fizice a
serviciilor
de transfer
internaţional
de mijloace
băneşti

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la raportarea informaţiei
aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată,
anexa nr. 8 (HCA al BNM
nr.18 din 31.01.2013)

42

Expunerile
“mari”

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.2
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011)

75

Nr. 92-95 (4410-4413)
43

Expunerile
trimestrial
băncii faţă de
persoanele
afiliate

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.3
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011)

44

Depozitele
„mari”

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.17
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011)

45

Persoane
afiliate băncii

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.14
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011)
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46

Portofoliul
acreditivelor
şi garanţiilor
eliberate

trimestrial

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.15
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011)

47

trimestrial
Imobilizările
corporale
transmise
în schimbul
rambursării
creditelor sau
a datoriilor

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.16
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011)

48

Raport
privind informaţia diversă

Instrucţiunea cu privire
la modul de întocmire şi
prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri
prudenţiale, anexa nr.9
(HCA BNM nr. 279 din 1
decembrie 2011) . ”

lunar

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului
1, subpunctul 2) litera b) şi subpunctului 3) litera d) poziţia
48, care intră în vigoare la data de 11 iunie 2013.

Marin MOLOŞAG

