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FUNDAŢIA EURASIA: CLIMAT ELECTORAL ÎMBUNĂTĂŢIT ÎN GĂGĂUZIA DATORITĂ 
EFORTURILOR SOCIETĂŢII CIVILE  

Chişinău, Moldova – Urmare primului tur care a avut loc ieri pentru alegerea Guvernatorului Găgăuziei, 
Fundaţia Eurasia în Moldova a ţinut o conferinţă de presă la care a prezentat rezultatele preliminare ale 
activităţilor organizate de partenerii săi – Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Liga 
pentru Apărarea Drepturilor Omului în Moldova (LADOM) şi Asociaţia Presei Independente (API).  
 
Din acestea fac parte numărătoarea paralelă a voturilor efectuată de LADOM: după procesarea a 
98,44% de buletine de vot, primarul oraşului Ciadir-Lunga, Mihai Formuzal a obţinut 33,99%, primarul 
Comratului, Nicolae Dudoglo – 31,42%, actualul Başkan, Gheorghe Tabunşcic – 23,96% iar adjunctul 
procurorului general al Moldovei, Alexandru Stoianoglo – 10,62%. Al doilea tur de scrutin între primii 
doi candidaţi va avea loc probabil pe 17 decembrie a.c.  
 
Potrivit lui Paul Struţescu de la LADOM, ziua alegerilor a fost liniştită, iar alegătorii nu au fost 
împiedicaţi să participe la vot. “În timp ce observatorii au înregistrat mai multe neregularităţi, acestea 
nu au fost de natură să influenţeze rezultatul alegerilor.” În acelaşi timp, Petru Macovei de la API a 
subliniat eşecul mass media de a reflecta în mod corect şi nepărtinitor campania electorală. “Atât presa 
publică, cât şi cea independentă au favorizat un anumit candidat. În ultimele zile ale campaniei, ştirile 
ce-l favorizau pe actualul Guvernator s-au intensificat, în timp ce dezbaterile electorale au fost stabilite 
pentru ore cu audienţă scăzută” a spus Petru Macovei.  
 
Igor Boţan de la ADEPT a conchis că actuala campanie s-a desfăşurat mai bine decât scrutinele 
precedente şi a pus accentul pe o participare la votare fără precedent în Găgăuzia– peste  60%. “Aceasta 
reprezintă o creştere de 20%, o realizare importantă pentru programele electorale educaţionale puse în 
practică de ADEPT cu sprijinul Fundaţiei Eurasia.”    
 
Coordonatorul programului Alegeri Libere şi Corecte al fundaţiei, Radivoje Grujic şi-a exprimat 
aprecierea pentru eforturile organizaţiilor neguvernamentale - partenerii Fundaţiei Eurasia - din ultimele 
cinci luni. “Sunt nerăbdător să soluţionez problemele conturate în această campanie şi, în special, să 
susţinu programele de educaţie electorală. Abia aştept să lucrez cu aceste şi alte organizaţii ale societăţii 
civile pentru în vederea alegerilor locale generale din 2007 care vor avea loc în Moldova”.    
 
Sorin Mereacre, Directorul Fundaţiei Eurasia în Moldova, a declarat următoarele: “Îi aplaud pe tinerii 
dedicaţi care au activat ca observatori locali în aceste alegeri şi sunt bucuros să văd că programul nostru 
pentru Alegeri Libere şi Corecte le-a oferit oportunitatea de a participa în acest proces democratic. 
Investiţia în tineri e o investiţie directă în viitorul democratic al celor din Găgăuzia.”      
 
Fundaţia Eurasia, Reprezentanţa din Moldova a lansat în octombrie a.c. proiectul “Alegeri Libere şi 
Corecte  pentru Guvernatorul Găgăuziei” pentru ajustarea la standardele europene a procesului 
electoral şi sensibilizarea cetăţenilor şi autorităţilor din Moldova privind importanţa alegerilor libere şi 
corecte într-o democraţie. Proiectul este susţinut financiar de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi) şi 
Fondul Naţional pentru Democraţie, SUA. 
 
Pentru detalii despre alegerile din Găgăuzia vizitaţi www.alegeri.md. Pentru mai multe informaţii 
despre programele Fundaţiei Eurasia în Moldova, luaţi legătura cu Liliana Viţu, Coordonator de 
program/comunicare, Tel: 235343; Fax: 548102, Mobil: 069149217; Email: lvitu@eurasia.md  
 
 

 

Publicarea acestui anunţ este posibilă datorită sprijinului financiar acordat de poporul american prin Agenţia 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionala (USAID). Opiniile exprimate în acest document aparţin autorilor şi 
nu  reflectă  neapărat  poziţia USAID sau a guvernului  american. 
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