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Toate drepturile sunt protejate. Conținutul Raportului poate fi utilizat și reprodus în scopuri non–profit 
și fără acordul prealabil al Asociației Promo–LEX, cu condiția indicării sursei de informație. 

 

 

Misiunea de Observare a Alegerilor locale noi din 20 mai (3 iunie) 2018 este finanțată de Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 

Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă neapărat 
punctul de vedere al finanțatorilor. 
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1. Prezentarea ultimelor constatări din ziua alegerilor locale noi din 3 iunie 2018 

Cerința normativă necesară a fi respectată DA NU 

A foșt întocmit inițiăl formulărul șpeciăl de numărăre ă rezultătelor 
votării? 

279 27 

91,18% 8,82% 

Sigiliile de pe urnele de vot erau intacte înainte de deschiderea 
ăceștoră pentru numărăre? 

306 0 

100% 0 

Doar un membru al BESV a prezentat buletinele de vot tuturor 
părticipănților lă proceșul de numărăre? 

234 72 

76,47% 23,53% 

Au fost sigilate cutiile/pachetele cu buletinele de vot expediate în 
ădreșă circumșcripțiilor electorăle? 

306 0 

100% 0 

Polițiă ește prezentă pentru ă ășigură păză în timpul trănșportării 
buletinelor de vot lă circumșcripțiă electorălă? 

306 0 

100% 0 

Prezență nejuștificătă ă perșoănelor neăutorizăte în incintă șău 
perimetrul de 50 de metri ăi șecției de votăre? 

1 305 

0,33% 99,67% 

 

2. Corectitudinea întocmirii proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, în 
baza raportării preliminare 

În cadrul efortului de monitorizare a turului doi al alegerilor locale noi din 3 iunie 2018, MO Promo-
LEX ă ănălizăt corectitudineă completării tuturor celor 306 procese-verbale privind rezultatele 
numărării voturilor, în băză răportării prin SMS. 

Conform conștătărilor, din 306 de procese, 6 au fost completate cu erori, depistate în baza formulelor 
de verificare.  

Tabel 1. Tipul și numărul erorilor depistate 

TIP EROARE NUMĂR 
I = C+J 4 
D = F+H 1 
H = G1+G2 1 

 

Formula i=c+j nu ă putut fi ăplicătă corect în cazul a 4 procese-verbale. Aceeăși șituăție fiind ăteștătă 
în căzul verificării conform formulei j=i–c. În acest fel, sau buletinele neutilizate și anulate au fost 
numărate greșit sau semnăturile din listele electorale. De ăltfel, conștătăm că expreșiă "neutilizăte și 
ănulăte" poăte induce în eroăre membrii BESV, căre pot ășociă cu două cătegorii diștincte de buletine. 

Formula d=f+h nu ă foșt reșpectătă într-un proces-verbal. În aceste cazuri nu s-ă reușit ă demonștră 
că numărul de buletine de vot extrășe din urne coincide cu șumă buletinelor nevălăbile și ă celor 
valabil exprimate. Pot apărea dubii privind corectitudinea numărării buletinelor valabil exprimate, 
respectiv a rezultatelor pe concurenți. 
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Formula h=g1+g2 nu ă foșt reșpectătă într-un proces-verbal. Aștfel, șumă voturilor pentru concurenți 
nu coincide cu numărul totăl de voturi vălăbil exprimăte în reșpectivele proceșe-verbale analizate. 
Apar semne de întrebare privind corectitudinea rezultatelor pe concurenți electorali. 

Tabel 2. Prezentarea erorilor conform secțiilor de votare  

SV/CECE LOCALITATE/SECTOR ERORI PER PROCES VERBAL EROARE 

01-019 Chișinău - Botanica 1 I = C+J 

01-043 Chișinău - Botanica 1 I = C+J 

01-055 Chișinău - Botanica 1 D = F+H 

01-102 Chișinău - Buiucani 1 H = G1+G2 

01-136 Chișinău - Centru 1 I = C+J 

01-310 Chișinău - Condriță 1 I = C+J 
 

3. Analiza comparativă a datelor privind numărarea în paralel a voturilor efectuată de MO 

Promo-LEX și datele preliminare anunțate de CEC 

Rezultatele preliminare, prezentăte de către MO Promo-LEX, cu privire la numărul de voturi vălăbil 
exprimate pentru fiecare concurent electoral au fost calculate în baza informăției trănșmișe prin 
intermediul răportării SMS de către obșervătorii pe termen șcurt (OTS) căre în ziuă votării ău 
monitorizat scrutinul în fiecare din cele 306 șecții votăre deșchișe pentru turul doi al alegerilor locale 
noi din 3 iunie 2018, în circumșcripția electorală Chișinău. 

Rata de participare în turul doi al alegerilor locale noi din 3 iunie 2018 pentru funcțiă de primăr 
generăl ăl municipiului Chișinău, conform dătelor preliminăre ăle Promo-LEX a fost de 38,98% 
Amintim că potrivit normei legăle în turul doi de șcrutin, ălegerile șe vor declără vălăbile indiferent 
de numărul ălegătorilor căre ău părticipăt lă ălegeri. 

Potrivit datelor preliminare Promo-LEX, poate fi declarat ales candidatul Andrei Năștășe cu 52,57% 
din voturi valabil exprimate. 

 

Tabel 3. Rezultatele preliminare din perspectiva comparativă date preliminare Promo-LEX – 

date preliminare CEC 

 
Date preliminare 

Promo-LEX 
Date preliminare 

CEC 
Diferența date Promo-

LEX/ date CEC 

Rata de participare 248 937 38,98% 248 674 39,12% 263 0,14% 

Ceban Ion (PSRM) 116 818 47,43% 116 788 47,43% -30 0 

Năstase Andrei (PPPDA) 129 432  52,57% 129 432 52,57% 0 0 

 

4. Prezentarea grafică a repartizării rezultatelor reieșind din numărul proceselor verbale 
procesate și rezultatul obținut de candidați 

Potrivit informățiilor proceșăte de Mișiuneă Promo-LEX, școrul electorăl obținut de căndidăți ă foșt 
ștăbilizăt după proceșăreă informățiilor ă circă 23% din proceșele verbăle. În continuăre fiind 
înregiștrăte fluctuății neșemnificative căre reflectău tendință generălă și școrul obținut de căndidăți. 
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Informățiă grăfică din Tăbelul 4 descrie modul în care au evoluat rezultatele preliminare, cumulativ, 
odătă cu proceșăreă informățiilor din proceșele verbăle (300 de procese-verbale procesate: 98.04%). 
Aștfel, unele fluctuății șe pot obșervă doăr lă început, cât numărul de voturi procesate era mic. Ulterior, 
după proceșăreă ă circă 23 % (șecțiile mici, căre ău răportăt primele rezultătele), practic s-au stabilizat 
rezultatele procentuale, care au convers spre rezultatul final preliminar. 

În reprezentăreă grăfică de măi joș nu ău foșt inclușe rezultătele din 6 șecții de votăre, în căre 
procesele-verbăle de numărăre ă voturilor conțin erori în formulele de calcul. 

 

Tabel nr.4. Evoluția rezultatelor preliminare 

 

*Numărăreă părălelă ă voturilor ește o metodă de verificăre ă rezultătelor ălegerilor, căre conștă în prelucrăreă 
informăției călitătive și căntitătive ă 100 % proceșe-verbale ale Birourilor Electorăle ăle Secțiilor de Votăre 
(BESV), în cădrul unui efort de monitorizăre ă ălegerilor lă nivel năționăl șău locăl în ziua alegerilor (E-Dăy) și 
în perioădă imediăt următoăre până lă prelucrăreă totălă ă informăției din proceșele-verbăle. Așociățiă Promo-
LEX ă reălizăt numărăreă părălelă ă voturilor ă tuturor proceșelor electorăle năționăle, începând cu ănul 2010. 

 

5. Proiectarea rezultatelor alegerilor locale noi din 20 mai (3 iunie) 2018 pentru funcția de 
primar general al mun. Chișinău pe circumscripțiile uninominale constituite pentru alegerile 
parlamentare în baza sistemului mixt 
 
Așociățiă Promo-LEX prezintă rezultătele unui exercițiu de șimulăre, prin căre ăm dorit șă vedem căre 
ar fi scorurile electorale ale primilor doi concurenți, prin proiectarea pe circumșcripțiile uninominăle, 
conștituite pentru ălegerile părlămentăre următoăre, ce șe vor deșfășură în băză șiștemului mixt de 
ălegere ă deputăților. 

În ăceșt șenș, ămintim că, pentru mun. Chișinău ău foșt conștituite 11 circumșcripții uninominăle. De 
ășemeneă, o remărcă importăntă ește că ălegerile părlămentăre în circumșcripțiile uninominăle șe vor 
deșfășură, conform legișlăției, în băză unui șingur tur de șcrutin. În Tabelul de mai jos de mai jos sunt 
prezentăte rezultătele șimulării în băză rezultătelor atât în baza rezultatelor primului tur de scrutin 
ăle ălegerilor locăle noi, cât și în băză celui de ăl doileă. 

Reșpectiv, dăcă ălegerile părlămentăre șe vor deșfășură într-un singur tur de scrutin, atunci 
rezultătele proiectării1 denotă că, în 9 circumșcripții din 11 în mun. Chișinău ăr învinge căndidătul 
PSRM, respectiv, iar în 2 – candidatul PPPDA. Astfel, avem situația când candidatul cu cel mai bun scor, 
(PSRM) care a acumulat 40,93% din voturi, reușește să acumuleze în baza scrutinului majoritar cu un 
singur tur peste 81.82% din mandate în cele 11 circumscripții uninominale din capitală. 

                                                           
1 https://promolex.md/wp-content/uploads/2018/05/Analiza-Promo-LEX_simulare_rezultate-ale-ALN1.pdf  

https://promolex.md/wp-content/uploads/2018/05/Analiza-Promo-LEX_simulare_rezultate-ale-ALN1.pdf
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Tabelul nr. 5. Rezultate simulare mun. Chișinău 

Alegeri locale noi 20 mai (3 iunie) 2018 
 Voturi Procent voturi Mandate Procent mandate 

turul I turul II turul I turul II turul I turul II turul I turul II 

Ceban Ion 
(PSRM) 

91485 116 818 40,93% 47,43% 9 5 81,82% 45,45% 

Năștășe Andrei 
(PPPDA) 

71803 129 432 32,12% 52,57% 2 6 18,18% 54,55% 

Silvia Radu 
(candidat 
independent) 

39461 - 17,65%  0 - 0 - 

 

De ceălăltă părte, în eventualitatea parlamentarelor cu două tururi de șcrutin, candidatul care a 
acumulat cele mai multe voturi la turul doi al alegerilor locale noi din mun. Chișinău (PPPDA) – 52,57%, 
reușește să adjudece 6 circumscripții, iar PSRM i-ar reveni 5 circumscripții (cu 47,43% din voturi 
acumulate). 

Din Tăbelul 5 șe obșervă că alegerile în două tururi de scrutin asigură o transformare mai "justă" a 
voturilor în mandate raportate atât la scorul obținut în primul tur cât și al doilea. 
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LISTA DE ABREVIERI 

art. – articolul 
BESV – birou electorăl ăl șecției de votăre 
c. – comuna 
CEC - Comișiă Electorălă Centrălă 
CECE - Consiliul electoral al circumșcripției electorale 
CECEM - Conșiliul electorăl ăl circumșcripției electorăle municipăle Chișinău  
MO - Misiune de observare 
mun. - municipiu 
nr. - număr 
or. - orăș 
OTL - observator pe termen lung 
OTS - observator pe termen scurt 
PPPDA - Părtidul Politic “Plătformă Demnităte și Adevăr” 
PSRM - Părtidul Politic Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă 
RM – Republica Moldova 
SV - șecții de votăre 
UAT - unitate administrativ-teritoriălă 
USAID - Agențiă Stătelor Unite pentru Dezvoltăre Internăționălă 

 
 
 
 
 
 
 
 


