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Aprobat  
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.454 din 30 martie 2007 
 
   

Programul calendaristic  
pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea  

alegerilor  locale generale din 3 iunie 2007 în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii  
Moldova nr.77-XVI  din 23 martie 2007 privind stabilirea datei alegerilor, publicată în  

Monitorul Oficial nr.43-46  din 30 martie 2007, art.202 
 

 
Responsabil Nr. 

d/o 
Termen de 
realizare 

Referinţe Acţiunea 

de 
pregătire 

de executare 

1.   
      
      
    

30 martie 
2007 

Îndată  după publicarea 
Hotărîrii Parlamentului 
privind stabilirea datei 
alegerilor 

Adoptarea hotărîrii CEC cu privire la 
degrevarea unor membri ai CEC de la locul de 
muncă permanent  (art. 21 alin. (1))1[*] 

A.Artemii Iu. Ciocan 
V. Vizant 

2.   
      
      
    

30 martie 
2007 

 
      __  ,,  __ 

Informarea publicului despre sediul CEC şi 
modul de contactare pentru relaţii (art. 17 alin. 
(5)) 

A.Artemii Iu. Ciocan 
V. Vizant 

3.   
      
      
    

30 martie 
2007 

 
 
      __  ,,  __ 

Publicarea listei partidelor şi altor organizaţii 
social-politice care au dreptul de a participa la 
alegeri în baza datelor prezentate de 
Ministerul Justiţiei (art. 26 alin. (1) lit. d)) 

M.Musteaţă R. Lapti 
V.Kosteţki 

4.   
      
      
    

30 martie 
2007 

 
 
      __  ,,  __ 

Adoptarea hotărîrii CEC cu privire la modelul 
listelor de subscripţie în susţinerea 
candidaţilor independenţi (art. 42 alin. (3), (4) 
şi (6)) 

A. Artemii Iu. Ciocan 
M. Buşuleac 

5.   
      
      
    

Pînă la 
4 aprilie 
2007 
 

 Aprobarea modelelor de legitimaţii pentru 
membrii organelor electorale, membrii 
reprezentanţi ai concurenţilor electorali în 
aceste organe, candidaţii la funcţia de 
consilieri locali, primari şi persoanele lor de 
încredere (art. 15, 27, 29, 44 alin. (5), 45 alin. 
(2)) 

V.Carpalov Iu. Ciocan 
M. Buşuleac 

6.   
      
      
    

Pînă la            
9 aprilie 
2007 

Cu cel puţin 55 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Constituirea circumscripţiilor electorale de 
nivelul II  (art. 27 alin. (1), 120 alin (1)) 

M.Musteaţă Iu. Ciocan 
V. Gafton 
V. Vizant 
N. Gîrbu 

7.   
      
      
    

Pînă la  
6 aprilie 
2007  
Pînă la 8 
aprilie 2007 

 
 

Depunerea candidaturilor la CEC pentru 
constituirea consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul II (art. 27, alin.(1), 
(2), (3), (4) şi (5)) 
 

Partidele reprezentate în  
Parlament 
 
Judecătoriile de 
circumscripţie, consiliile 
raionale, municipale, 
Comit. execut. UTA 
Găgăuzia  
 

8.   
      
      
    

Pînă la     10 
aprilie 2007 

 Tipărirea listelor de subscripţie pentru 
susţinerea candidaţilor independenţi (art.42) 

V. Carpalov Iu. Ciocan 
 

9.   
      
      
    

Pînă la   10 
aprilie 2007 

După începerea 
perioadei electorale 

Aprobarea devizului de cheltuieli pentru 
pregătirea şi desfăşurarea alegerilor (art. 35 
alin. (1) şi (2)) 

E. Oţel Eu. Ştirbu 
E. Oţel 
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10. 
      
      

aprilie 2007 
 

e generale (art. 39 alin. (1), (2), (4), (6) şi 
V.Carpalov V. Vizant 

   

Pînă la   11 Adoptarea hotărîrii CEC cu privire la 
modelele listelor electorale pentru alegerile 
local
(8)) 

A.Artemii  Iu. Ciocan 

11. 
      
      
   

aprilie 2007 
de zile 

iua 
alegerilor 

ermenul acestor degrevări (art. 

V. Grosu CEC Pînă la   11 Cu cel puţin 53 
înainte de z

Adoptarea hotărîrii CEC cu privire la numărul 
de membri ai organelor electorale care pot fi 
degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent şi t
32 alin. (4))  

12. 
      
      

aprilie 2007 
 

esa 
e de circumscripţie de 

 
D.Railean 

. Ciocan 
 

   

Pînă la    13 Expedierea listelor de subscripţie pentru 
susţinerea candidaţilor independenţi la adr
consiliilor electoral
nivelul II (art. 42) 

C.Borzin 
M.Musteaţă

Iu

13. 
      
      
   

aprilie 2007  electorale în 
teritoriu 

i ai 
, 

dere (art. 15, 

V. Carpalov 
P. Midrigan 

Pînă la   14 Pînă la constituirea 
organelor

Tipărirea legitimaţiilor pentru membrii 
organelor electorale, membrii reprezentanţ
concurenţilor electorali în  aceste organe
candidaţii la funcţia de consilieri locali, 
primari şi persoanele lor de încre
27, 29, 44 alin. (5), 45 alin. (2)) 

R. Lapti 

14. 
      
      

aprilie 2007 
de zile 

iua 
alegerilor 

ivelul II (art. 27 alin. (1), 
(2), (3), (4) şi (5)) 

  
.Grosu 

 

CEC 

   

Pînă la   14 Cu cel puţin 50 
înainte de z

Constituirea consiliilor electorale de 
circumscripţie de n

A.Artemii
V

15. 
      
      
   

 e În decurs de 3 zil de la 
uirii 

consiliilor 

telui şi 

iberarea 
legitimaţiilor (art. 27 alin. (6)) 

M.Musteaţă 

 
mbrii 

data constit
Alegerea preşedintelui, vicepreşedin
secretarului consiliului electoral de 
circumscripţie de nivelul II şi el

A.Artemii Consiliul 
electoral de 
circumscripţ
ie de nivelul
II, me
CEC 

16. 
      
      
   

 e de la 
uirii 

consiliilor 

mponenţei 

 
contactare pentru relaţii (art. 27 alin. (7)) 

ator

 
mbrii 

În decurs de 4 zil
data constit

Aducerea la cunoştinţă publică a co
şi sediului consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul II şi a modului de

A.Artemii 
Coordon
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliul 
electoral de 
circumscripţ
ie de nivelul
II, me
CEC 

17. 
      
      
   

4 mai 2007 e 
înă la 4 

mai  2007 
inău, Bălţi şi Bender 

(art. (41 alin. (1) şi (2)) 

V. Grosu 
ţiile 

ndenţi 

 Pînă la După constituirea 
consiliilor electorale d
nivelul II şi p

Desemnarea candidaţilor la funcţia de 
consilier în consiliile locale de nivelul II şi a 
primarilor  al mun.  Chiş

Partidele, 
organiza
social-
politice, 
blocurile 
electorale, 
candidaţii 
indepe

18. 
      
      
   

aprilie 2007 
 3 zile de la 

electorale de nivelul II 

 
l II la propunerea acestora (art. 27 

alin. (9)) 

ator CEC Pînă la   16 În termen de
prezentarea 
propunerilor consiliilor 

Aprobarea statului de personal al aparatului de 
lucru al consiliilor electorale de circumscripţie
de   nivelu

Coordon
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

19. 
      
      
   

aprilie 2007 
 

nsiliilor 

evarea 

 la propunerea 
acestora (art. 32 alin. (4))  

ator

de nivelul II 

CEC Pînă la   16 După alegerea
preşedinţilor, 
vicepreşedinţilor şi 
secretarilor co
electorale de 
circumscripţie  

Adoptarea hotărîrii CEC privind degr
membrilor consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul II

Coordon
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 

20. 
      
      
   

ilie  
2007 

5 zile30 martie- 
12 apr

UÎn decurs de 1  

perioadei electorale 

rale 
dei 

electorale (art. 41 alin. (2) lit. b)) 

A.Artemii 
ţiile 

, 
rii 

CEC 

de la începutul 
Înregistrarea la CEC a blocurilor electo
constituite pînă la începerea perioa

Partidele, 
organiza
social-
politice, 
blocurile 
electorale
memb
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21. 
      
      
   

Nu mai 
tîrziu de          
3 mai 2007 

În decurs de 15 zile de 
la data constituirii 
blocurilor electorale, 
dar nu mai tîrziu de 30 
de zile înainte de ziua 
alegerilor 

Înregistrarea la CEC a blocurilor electorale, 
constituite după începerea perioadei 
electorale, formate în baza deciziilor adoptate 
conform statutelor (regulamentelor) partidelor 
şi altor organizaţii social-politice ce le-au 
constituit (art. 41 alin. (2) lit. b)) 

A. Artemii Partidele, 
organizaţiile 
social-
politice, 
blocurile 
electorale, 
CEC 

22. 
      
      
   

Pînă la     
4 mai  
2007 

Cu cel puţin 30 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Prezentarea la consiliul electoral de 
circumscripţie de nivelul II a documentelor  
pentru înregistrarea concurenţilor electorali la 
funcţia de  consilier raional (municipal 
Chişinău, Bălţi, Bender), de primar al 
mun.Chişinău, Bălţi, Bender, inclusiv a 
semnelor şi simbolurilor electorale numai 
după ce consiliile electorale de circumscripţie 
respective fac publică informaţia privind locul 
(biroul) şi timpul primirii documentelor. 
Această informaţie este dată publicităţii în 
termen de 2 zile de la începerea perioadei de 
desemnare a candidaţilor (art. 43, 44, 48 alin. 
(4)). 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Reprezentan
ţii 
partidelor, 
organizaţiilo
r social-
politice, 
blocurilor 
electorale, 
candidaţii 
independenţi
, CEC 

23. 
      
      
   

Pînă la    
11 mai 
 2007 
       
  

În decurs de 7 zile de la 
data primirii actelor, dar 
nu mai tîrziu de 10 mai 
2007 

Înregistrarea candidaţilor la funcţia de 
consilier raional (municipal Chişinău, Bălţi, 
Bender) de primar al mun.Chişinău, Bălţi, 
Bender şi eliberarea legitimaţiilor (art. 44 alin. 
(3)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II; 
Responsabil 
de 
colectarea 
informaţiei 
Şt.Condrea 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II, membrii 
CEC 

24. 
      
      
   

 În termen de 3 zile de la 
adresarea concurentului 
electoral la CEC 

Confirmarea membrilor reprezentanţi ai 
concurenţilor electorali în componenţa CEC 
(art. 15 alin. (1)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

CEC  

25. 
      
      
   

Pînă la   16 
aprilie 2007 

 Tipărirea listelor electorale pentru alegerile 
locale generale (art. 39) 
 

V.Carpalov CEC 

26. 
      
      
   

 După înregistrarea          
concurenţilor 
electorali 

Deschiderea de către concurenţii electorali la 
bancă a conturilor speciale „Fond electoral”, 
confirmarea persoanei responsabile de 
finanţare şi prezentarea o dată în 2 săptămîni 
la organele electorale respective a  rapoartelor 
financiare care să conţină informaţii 
referitoare la venituri şi cheltuieli conform 
destinaţiei (art. 38 alin. (2), (3), (8) şi (9)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Concurenţii 
electorali, 
băncile, 
consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie, membrii 
CEC 

27. 
      
      
   

Pînă la   16 
aprilie 2007 

 Stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce 
pot fi virate în fondul electoral al 
concurentului electoral 
 (art. 38 alin. (2)) 

E. Oţel Membrii 
CEC 

28. 
      
      
   

Pînă la   16 
aprilie 2007 

 Adoptarea hotărîrii privind stabilirea 
cuantumului creditelor pentru concurenţii 
electorali (art. 37 alin. (1) 

E. Oţel 
 
 

CEC 
 

29. 
      
      
   

Pînă la   16 
aprilie 2007 

 Desemnarea de către concurentul electoral a 
unui mandatar financiar înregistrat la 
Ministerul Finanţelor (art.37 alin.(2)) 

Concurenţii electorali 
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30. 
      
      
   

Pînă la   18 
aprilie 2007 

În decurs de 4 zile de la 
data constituirii 
consiliilor electorale de 
circumscripţie de 
nivelul II 

Organizarea seminarului republican privind 
problemele alegerilor locale generale cu 
participarea conducătorilor consiliilor 
electorale de circumscripţie de nivelul II, 
reprezentanţilor administraţiei publice locale 
şi ai partidelor, altor organizaţii social-politice 
(art. 26 alin. (1) lit. k)) 

A.Artemii Membrii 
CEC 

31. 
      
      
   

 În termen de 3 zile de la 
adresarea concurentului 
electoral în consiliul 
electoral 

Confirmarea membrilor reprezentanţi ai 
concurenţilor electorali în componenţa 
consiliilor electorale de circumscripţie de 
nivelul II şi eliberarea legitimaţiilor 
 (art. 15 alin. (2)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II, membrii 
CEC 

32. 
      
      
   

Pînă la   19 
aprilie 2007 

Cu cel puţin 45 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Constituirea circumscripţiilor electorale de 
nivelul I orăşeneşti, municipală Comrat şi 
săteşti (comunale) (art. 120 alin. (1)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II, membrii 
CEC 

33. 
      
      
   

Pînă la   19 
aprilie 2007 

Cu cel puţin 45 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Alegătorii care după ultima participare la 
alegeri şi-au schimbat locul de şedere sînt în 
drept să-şi declare locul nou de şedere la 
organele administraţiei publice locale pentru a 
fi înscrise în listele electorale (art. 39 alin. (2)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Persoanele 
cu drept de 
vot, 
primăriile, 
membrii 
CEC 

34. 
      
      
   

Pînă la   21 
aprilie 2007 

În termen de 2 zile de la 
constituirea 
circumscripţiilor 
electorale 

Depunerea candidaturilor la consiliile 
electorale de nivelul II pentru constituirea 
consiliilor electorale orăşeneşti, municipală 
Comrat şi săteşti (comunale) (art. 27 alin. (2), 
(3), (4) şi (5), art.120 alin.(2)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
locale, 
partidele 
reprezentate 
în 
Parlament, 
membrii 
CEC 

35. 
      
      
   

 Pînă la  21 
aprilie 2007 

Pînă la începutul 
înregistrării candidaţilor 

Aprobarea modelului buletinelor de vot pentru 
alegerile locale generale (art. 48 alin. (1) şi 
(2)). Tipărirea şi expedierea acestora 
consiliilor electorale de circumscripţie 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

CEC 

36. 
      
      
   

Pînă la    
5 aprilie 
2007 

Pînă la începutul 
înregistrării candidaţilor 

Aprobarea Concepţiei privind reflectarea 
campaniei electorale de către instituţiile 
audiovizualului şi repartizarea timpului de 
antenă în cadrul Companiei „Teleradio-
Moldova” (art. 47) 

Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului 

 Pînă la   10 
aprilie 2007 

Pînă la începutul 
înregistrării candidaţilor 

Aprobarea Regulamentului CEC privind 
reflectarea în mijloacele de informare în masă 
a alegerilor locale generale 

 CEC 

37. 
      
      
   

Pînă la   10 
aprilie 2007 

 1) Aprobarea Regulamentului privind 
modalitatea plasării publicităţii electorale pe 
panourile publicitare, inclusiv pe cele aflate în 
proprietate privată  (art.47 alin.12))  
 
2) Controlul asupra executării  
regulamentului  

V.Grosu 
C.Borzin 

CEC 
 
 
 
 
 
Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

38. 
      
      
   

 În termen de 3 zile de la 
înregistrare 

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj 
electoral şi a localurilor pentru desfăşurarea 
întîlnirilor cu alegătorii (art. 47 alin. (13)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Autorităţile 
administraţi
ei publice 
locale, 
membrii 
CEC 
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39. 
      
      
   

Pînă la   24 
aprilie 2007 

Cu cel puţin 40 de zile 
înainte de alegeri 

Constituirea consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I orăşeneşti, 
municipal Comrat şi săteşti (comunale) (art. 
27, 120 alin. (2)) 

Consiliile electorale de 
nivelul II, membrii CEC 

40. 
      
      
   

 În decurs de 3 zile de la 
data constituirii 
consiliilor 

Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
secretarului consiliului electoral orăşenesc 
(municipal) şi sătesc (comunal), comunicarea 
imediată  consiliului electoral de nivelul II a 
rezultatelor acestor alegeri şi eliberarea 
legitimaţiilor (art. 27 alin. (6)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie orăşeneşti 
(municipale) 
şi săteşti 
(comunale) 
respective, 
membrii 
CEC 

41. 
      
      
   

 În decurs de 4 zile de la 
data constituirii 
consiliilor 

Aducerea la cunoştinţa publică a componenţei 
şi sediului consiliilor electorale orăşeneşti 
(municipale) şi săteşti (comunale), precum şi a 
modului de contactare pentru relaţii (art. 27 
alin. (7)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
I, membrii 
CEC 

42. 
      
      
   

 Pînă la începutul 
înregistrării candidaţilor 

Stabilirea numărului persoanelor de încredere 
pentru concurenţii electorali (art. 45 alin. (1)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie respective 

43. 
      
      
   

Pînă la   27 
aprilie 2007 

După constituirea 
consiliilor electorale de 
circumscripţie de 
nivelul I 

Degrevarea membrilor consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I (art.28 lit.i)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile  
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II 

44. 
      
      
   

Pînă la   27 
aprilie 2007 

În decurs de 3 zile de la 
data constituirii 
consiliilor electorale de 
circumscripţie de 
nivelul I 

Organizarea seminarelor zonale privind 
problemele alegerilor locale generale cu 
participarea preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi 
secretarilor consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Membrii 
CEC, 
consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II 

45. 
      
      
   

Pînă la   29 
aprilie 2007 

Cu cel puţin 35 de zile 
înainte de data 
alegerilor 

Constituirea secţiilor de votare (art.29 alin. 
(2), (7) şi (8), art. 120 alin. (3)) în baza 
propunerilor primăriilor oraşelor 
(municipiilor), satelor (comunelor) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie respective 

46. 
      
      
   

Pînă la   29 
aprilie 2007 

Cu cel puţin 35 de zile 
înainte de data 
alegerilor 

Secţiile de votare speciale pot fi constituite pe 
lîngă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi 
cămine pentru bătrîni. Aceste secţii de votare 
trebuie să includă cel puţin 30 de alegători 
(art. 29 alin. (3)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie 
respective, 
membrii 
CEC 

47. 
      
      
   

Pînă la   29 
aprilie 2007 

 Aprobarea documentelor electorale de 
totalizare a rezultatelor alegerilor (formularul 
special, procesele-verbale şi rapoartele  
consiliului şi ale biroului electoral) (art. 56, 
58, 59, 132) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie 
respective, 
membrii 
CEC 

48. 
      
      
   

Pînă la    
29 aprilie 
2007 

În termen de o lună de 
la începutul perioadei 
electorale 

1) Declararea în presă a mijloacelor 
financiare, a altor forme de susţinere materială 
a activităţii concurenţilor electorali la alegeri 
(art. 38 alin. (1) lit. a)) 
 
2) Controlul asupra îndeplinirii acţiunii  

Concurenţii electorali 
 
 
 
 
 
Membrii CEC 
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49. 
      
      
   

 În decurs de 24 de ore 
de la data depunerii 
sumelor băneşti la 
contul concurentului 
electoral 

Informarea CEC şi a consiliului electoral de 
circumscripţie respectiv despre sumele virate 
pe contul concurentului electoral (art.38 alin. 
(9)) 

E.Oţel 
G.Nazîp 

Băncile, 
membrii 
CEC 

50. 
      
      
   

Pînă la  
 4 mai 
 2007 

Nu mai tîrziu de 30 de 
zile înainte de alegeri 

Prezentarea la consiliul electoral de 
circumscripţie de nivelul întîi a documentelor 
privind înregistrarea concurenţilor electorali la 
funcţia de primar al oraşului, municipiului 
Comrat, satului (comunei) şi de consilier în 
consiliile orăşeneşti, municipal Comrat şi 
săteşti (comunale) numai după ce consiliile 
electorale de circumscripţie fac publică 
informaţia privind locul (biroul) şi timpul 
primirii documentelor (art. 43, 44, 126 şi 127) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Partidele, 
organizaţiile 
social-
politice, 
blocurile 
electorale, 
candidaţii 
independenţi
, consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie, membrii 
CEC 

51. 
      
      
   

Pînă la    
9 mai  
2007 

În termen de 5 zile de la 
data primirii listelor, 
dar nu mai tîrziu de 8 
mai 2007 

Verificarea listelor de subscripţie şi 
informarea despre rezultatele verificării (art. 
43 alin. (1), (2), art. 127) 

Consiliile electorale de 
circumscripţie 

52. 
      
      
   

Pînă la   
9 mai 
2007 

 Selectarea persoanelor de încredere şi 
prezentarea lor consiliului electoral de 
circumscripţie pentru înregistrare (art. 45 alin. 
(2)) 

Partidele, organizaţiile 
social-politice, blocurile 
electorale, candidaţii 
independenţi 

53. 
      
      
   

Pînă la ziua 
precedentă 
alegerilor 

După înregistrarea 
candidaţilor  

Înregistrarea persoanelor de încredere ale 
concurenţilor electorali şi eliberarea 
legitimaţiilor (art. 45 alin. (2), (3) şi (4) 

 Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie 

54. 
      
      
   

Pînă la   
11 mai 
2007 

 Adoptarea hotărîrii CEC privind transmiterea 
ştampilelor electorale consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I şi birourilor 
electorale ale secţiilor de votare 

V. Grosu Membrii 
CEC 

55. 
      
      
   

Pînă la   
11 mai 
2007 

În decurs de 7 zile de la 
data primirii actelor, dar 
nu mai tîrziu de 10 mai 
2007 

Înregistrarea candidaţilor la funcţia de primar 
al oraşului, mun.Comrat, satului (comunei) şi 
de consilier în consiliile orăşeneşti, municipal 
Comrat, săteşti (comunale) (art. 44 alin. (3)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II; 
Responsabil 
de 
colectarea 
informaţiei 
Şt.Condrea 
 
 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
I, membrii 
CEC 

56. 
      
      
   

 În termen de 3 zile de la 
data înregistrării 

Eliberarea legitimaţiilor candidaţilor 
înregistraţi (art. 44 alin. (5)) 

 Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II 

57. 
      
      
   

 În decurs de 3 zile de la 
desemnarea în consiliul 
electoral de 
circumscripţie 
orăşenesc (municipal), 
sătesc (comunal) 

Confirmarea membrilor reprezentanţi ai 
concurenţilor electorali în componenţa 
consiliului electoral de circumscripţie de 
nivelul I orăşenesc (municipal), sătesc 
(comunal) şi eliberarea legitimaţiilor (art. 15 
alin. (2))  

 Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie orăşeneşti 
(municipale) 
şi săteşti 
(comunale) 
respective 

58. 
      
      
   

Pînă la   
11 mai  
2007 

După încheierea 
înregistrării candidaţilor 
 
 

Aprobarea textului buletinului de vot pentru 
alegerea primarului localităţii şi a consiliului 
local (art. 48 alin. (1), (2) şi (3)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie  
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59. 
      
      
   

Pînă la  
11 mai  
2007 

Imediat după aprobarea 
textului buletinelor de 
vot 

Prezentarea textelor buletinelor de vot la CEC 
pentru redactare şi pregătirea acestora către 
tipărire 
 
 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II 
 

60. 
      
      
   

Pînă la  
11 mai  
2007  

 Angajarea a 4 redactori pentru redactarea în  
limba de stat şi a  2 redactori pentru redactarea 
în limba rusă a textelor buletinelor de vot 

 CEC 

61. 
      
      
   

Pînă la 22 
mai 2007 

 Redactarea buletinelor de vot, pregătirea 
acestora pentru tipărire 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II, 
redactorii,  
Şt.Condrea  

CEC 

62. 
      
      
   

Pînă la  
11 mai 
2007  

După expirarea 
termenului prevăzut 
pentru înregistrarea 
candidaţilor 

Publicarea listei candidaţilor înregistraţi şi 
prezentarea acesteia la fiecare secţie de votare 
(art. 44 alin. (6) şi (7)) 

 Organele 
electorale 
respective 

63. 
      
      
   

Pînă la  
11 mai 
2007 

Cu cel puţin 23 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor  

Prezentarea la consiliile electorale de 
circumscripţie a candidaturilor în componenţa 
biroului electoral al secţiei de votare de către 
consiliile locale (art. 29 alin. (11)) 

 Consiliile 
locale 

64. 
      
      
   

Pînă la   
7 mai 
2007 

Cu cel puţin  7 zile 
înainte de expirarea 
termenului de 
constituire a biroului 

Prezentarea la consiliile electorale de 
circumscripţie a candidaturilor în componenţa 
biroului electoral al secţiei de votare de către 
partidele reprezentate în Parlament (art. 29 
alin. (11)) 

Partidele reprezentate în 
Parlament 
 
 

65. 
      
      
   

Pînă la   
14 mai  
2007 

Cu cel puţin 20 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Constituirea birourilor electorale ale secţiilor 
de votare (art. 29 alin.  (10)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale 
care au 
constituit 
secţii de 
votare, CEC 
 

66. 
      
      
   

 În decurs de 2 zile de la 
data constituirii biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
secretarului biroului, comunicarea imediată a 
hotărîrii consiliului electoral, precum şi 
aducerea la cunoştinţă publică a componenţei 
şi sediului biroului electoral, a modului de 
contactare pentru relaţii, eliberarea 
legitimaţiilor  (art. 29 alin. (12)) 

 Birourile 
electorale 
ale secţiilor 
de votare 

67. 
      
      
   

 Pînă în ziua alegerilor Asigurarea organelor electorale cu numărul 
necesar de formulare ale proceselor-verbale, 
rapoartelor şi formularelor speciale pentru 
numărarea voturilor (art. 56 alin. (8), 58 alin. 
(2)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Consiliile 
electorale, 
membrii 
CEC, 

68. 
      
      
   

 În termen de 3 zile de la 
desemnarea în biroul 
electoral al secţiei de 
votare   

Confirmarea membrilor reprezentanţi ai 
concurenţilor electorali în componenţa 
biroului electoral al secţiei de votare şi 
eliberarea legitimaţiilor (art. 15 alin. (2)) 

Coordonator
ii pe 
circumscripţ
ii electorale 
de nivelul II 

Birourile 
electorale 
ale secţiilor 
de votare 

69. 
      
      
   

Pînă la  
14 mai 
2007 

 Aprobarea modelelor de ecusoane pentru 
membrii birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, observatorii naţionali acreditaţi la 
alegeri. Tipărirea şi repartizarea lor (art. 55 
alin. (3), 63 alin. (5) 

Şt.Condrea CEC 

70. 
      
      
   

Pînă la  
14 mai 
2007  

Cel tîrziu cu 20 de de 
zile înainte de ziua 
alegerilor 

Întocmirea listelor electorale în două 
exemplare pentru fiecare secţie de votare, 
verificarea lor la domiciliu (art. 39 alin. (1)) 

 Primăriile 
localităţilor 
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71. 
      
      
   

Pînă la  
14 mai  
2007 

Cel tîrziu cu 20 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Informarea alegătorilor despre sediul secţiei 
de votare (art. 40 alin. (1)) 

 Birourile 
electorale 
ale secţiilor 
de votare 

72. 
      
      
   

Pînă la  
14 mai  
2007 

Cel tîrziu cu 20 zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Afişarea listelor electorale în localurile 
secţiilor de votare (art. 40 alin. (1)) 

 Birourile 
electoral ale 
secţiilor de 
votare, 
membrii 
CEC 

73. 
      
      
   

Pînă la  
15 mai 
2007 

Cu cel puţin 19 zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Adoptarea hotărîrilor consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I privind degrevarea 
de atribuţiile de la locul de muncă permanent 
a unor membri ai birourilor electorale (art. 32 
alin. (4)) 

 Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
I 

74. 
      
      
   

Pînă la   
24 mai 
2007 

Cel tîrziu cu 10 zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Aducerea la cunoştinţă publică a timpului şi 
locului votării (art. 50) 

 Birourile 
electorale 
ale secţiilor 
de votare 
 
 
 
 
 
  

75. 
      
      
   

Pînă la  
 27 mai 
2007 

Nu mai tîrziu de 7 zile 
pînă la ziua alegerilor 

Retragerea candidaturii din lista concurenţilor 
electorali (art. 46 alin. (6)) 

 Concurenţii 
electorali, 
consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie 
respective, 
membrii 
CEC 

76. 
      
      
   

 Începînd cu 27 mai 
2007 

Încetarea operării oricăror modificări în listele 
înregistrate ale concurenţilor electorali (art. 46 
alin. (6)) 

Partidele, organizaţiile 
social-politice, blocurile 
electorale, consiliile 
electorale de circumscripţie 

77. 
      
      
   

 Începînd cu 29 mai 
2007 

Cu 5 zile înainte de ziua alegerilor şi în ziua 
alegerilor, mijloacele de informare în masă nu 
pot da publicităţii rezultatele sondajelor care 
ar indica eventualele rezultate ale alegerilor 
(art. 64 alin. (3)) 

Mijloacele de informare în 
masă, membrii CEC 

78. 
      
      
   

Pînă la  
31 mai 
2007 

 Cel tîrziu cu 3 zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Tipărirea buletinelor de vot (art. 49 alin. (2))  CEC 

79. 
      
      
   

Pînă la  
31mai 
2007  

Cel tîrziu 3 cu zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Expedierea buletinelor de vot consiliilor 
electorale de circumscripţie (art. 49 alin. (2)) 

 CEC 

80. 
      
      
   

Pînă la   
31 mai 
2007  

Cel tîrziu 3 cu zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Aprobarea modelelor de legitimaţii pentru 
consilieri şi primarii aleşi  Tipărirea acestora 
(art.135 alin (5)) 

Şt. Condrea CEC 

81. 
      
      
   

Pînă la   
1 iunie 
2007 

Cel tîrziu cu 2 zile 
înainte de ziua 
alegerilor 

Acreditarea observatorilor din partea 
asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova la 
consiliile electorale de circumscripţie (art. 63 
alin. (4)) 

 CEC, 
consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie 

82. 
      
      
   

2 iunie 2007 În ajunul alegerilor  Transmiterea buletinelor de vot birourilor 
electorale în baza unui act de predare (art. 49 
alin. (3)) 

 Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie  
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83. 
      
      
   

Pînă la   
2 iunie 
2007 

În orice moment pînă la 
ziua precedentă 
alegerilor  

Suspendarea împuternicirilor persoanelor de 
încredere ale candidaţilor şi înlocuirea lor (art. 
45 alin.(4)) 

 Concurenţii 
electorali, 
consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie respective 

84. 
      
      
   

2-3 iunie 
2007 

 În ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se 
admite nici un fel de agitaţie electorală (art. 47 
alin. (14)) 

 Mijloacele 
de informare 
în masă, 
partidele, 
organizaţiile 
social-
politice, 
blocurile 
electorale, 
candidaţii 
independenţi
, membrii 
CEC 
 
 
 

85. 
      
      
   

Pînă la   
3 iunie 
2007 

Pe măsura sosirii 
reprezentanţilor 

Acreditarea în calitate de observatori a 
reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale, 
ai guvernelor statelor străine şi ai 
organizaţiilor neguvernamentale din 
străinătate (art. 63 alin. (3)) 

 CEC 

86. 
      
      
   

2 iunie 
2007, ora 
10.00 

 Transmiterea la CEC a informaţiei privind 
numărul secţiilor de votare constituite şi 
numărul alegătorilor în fiecare din acestea 

 Consiliile 
electorale de 
circumscripţ
ie de nivelul 
II, membrii 
CEC 

87. 
      
      
   

3 iunie 2007 Ziua alegerilor Votarea se efectuează de la 7.00 pînă la 21.00 
(art. 50) 

Birourile electorale ale 
secţiilor de votare, consiliile 
electorale de circumscripţie, 
membrii CEC 

88. 
      
      
   

Pînă la 
07.00 

Pînă la începerea votării Întocmirea procesului-verbal (2 ex.) despre 
verificarea urnelor de vot, listelor electorale, 
buletinelor de vot şi a ştampilelor, semnarea 
lor, introducerea primului exemplar în urna de 
vot şi declararea votării deschise (art. 55 alin. 
(1)) 

Preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare 

89. 
      
      
   

La ora 07.15  Transmiterea la consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II a  informaţiei 
privind deschiderea secţiilor de votare şi 
numărul de alegători 

Birourile electorale ale 
secţiilor de votare, consiliile 
electorale de circumscripţie 
de nivelul I 

90. 
      
      
   

La ora 07.30  Transmiterea la CEC a informaţiei privind 
deschiderea secţiilor de votare şi numărul de 
alegători 

Consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II 

91. 
      
      
   

La orele 
9.30, 12.30, 
15.30, 18.30 

 Transmiterea la consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II a informaţiei 
privind desfăşurarea votării 

Birourile electorale ale 
secţiilor de votare, consiliile 
electorale de circumscripţie 
de nivelul I 

92. 
      
      
   

La orele 
9.45, 12.45, 
15.45, 18.45 

 Transmiterea prin poşta electronică la CEC a 
informaţiilor privind mersul votării  

Consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II 
Responsabil pentru 
colectarea informaţiei 
Şt.Condrea 

93. 
      
      
   

Sistematic 
pe parcursul 
zilei  

 Informarea publicului privind mersul votării Centrul de presă, membrii 
CEC 
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94. 
      
      
   

4 iunie 2007 După încheierea votării 
şi numărarea voturilor 

Înmînarea proceselor-verbale ale birourilor 
electorale privind rezultatele votării 
reprezentanţilor concurenţilor electorali şi 
observatorilor (art. 58 alin. (4)) 

Preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare 

95. 
      
      
   

4 iunie 2007 Nu mai tîrziu de 18 ore 
după închiderea 
secţiilor de votare 

Prezentarea consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I a tuturor 
documentelor electorale privind rezultatele 
votării  
(art.58 alin. (4)) 

Preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare 

96. 
      
      
   

4 iunie 2007  Totalizarea rezultatelor votării pe 
circumscripţia electorală (art. 59), prezentarea 
proceselor-verbale consiliului electoral de 
circumscripţie de nivelul II 

Consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul I 

97. 
      
      
   

4 iunie 2007 După totalizarea 
rezultatelor votării pe 
circumscripţie 

Înmînarea copiilor proceselor-verbale de 
totalizare a rezultatelor votării pe 
circumscripţiile electorale reprezentanţilor 
concurenţilor electorali şi observatorilor, la 
solicitarea acestora (art. 59 alin. (3)) 

Consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul I şi 
nivelul II 

98. 
      
      
   

5 iunie 2007 Nu mai tîrziu de 48 de 
ore după închiderea 
secţiilor de votare 

Prezentarea la CEC a datelor cu privire la 
totalizarea rezultatelor alegerilor pe 
circumscripţia electorală de nivelul II (art. 59 
alin. (4)) 

Consiliul electoral de 
circumscripţie de nivelul II, 
membrii CEC 

99. 
      
      
   

 Imediat după totalizarea 
rezultatelor votării pe 
circumscripţie 

Atribuirea mandatelor de consilier în consiliile 
raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti  
(comunale) (art. 133) 

Consiliul electoral de 
circumscripţie, CEC 

100
.     
       

4-5 iunie 
2007 

Imediat după totalizarea 
rezultatelor votării pe 
circumscripţie şi 
atribuirea mandatelor 
de consilier 

Prezentarea la instanţele judecătoreşti a 
buletinelor valabil exprimate primite de la 
birourile electorale, a rapoartelor şi a 
proceselor-verbale cu privire la rezultatele 
alegerilor (art. 135 alin. (1)) 

Consiliile electorale de 
circumscripţie respective, 
CEC 

101
.     
       

Pînă la   
9 iunie 
2007 

În termen de 5 zile după 
încheierea alegerilor 

Totalizarea rezultatelor alegerilor pe ţară (art. 
60 alin. (1)) 

CEC 

102
.     
       

Pînă la  
9 iunie 
2007 

În termen de 5 zile după 
încheierea alegerilor 

1) Prezentarea la CEC a raportului asupra 
gestionării mijloacelor financiare (pct. 25-26 
din Instrucţiunea privind evidenţa contabilă) 
2) Controlul asupra îndeplinirii acţiunii 

Consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II 
 
 
Membrii CEC 

103
.     
       

Pînă la    
16 iunie 
2007 

În termen de 10 zile de 
la data primirii 
rapoartelor întocmite de 
consiliile electorale de 
circumscripţie 

Confirmarea sau infirmarea de către instanţele 
de judecată a legalităţii alegerilor din fiecare 
circumscripţie electorală,  validarea 
mandatelor primarilor şi consilierilor aleşi, 
confirmarea listei candidaţilor supleanţi de 
către instanţele judecătoreşti. Hotărîrea 
respectivă se transmite în termen de 24 ore 
după adoptare la  CEC şi la consiliile 
electorale de circumscripţie respective (art. 
135) 

Instanţele judecătoreşti 

104
.     
       

 După încheierea 
perioadei electorale 

Remiterea la CEC a ştampilelor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, ale consiliilor 
electorale de circumscripţie, a altor documente 
şi materiale electorale indicate în art. 62  
 
 

Consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II 

105
.     
       

Pînă la   
15 iunie 
2007 

În termen de 2 
săptămîni după alegeri 

Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau 
nule (art. 136, 137), sau nu a fost ales primarul 
în turul întîi, CEC dispune efectuarea votării 
repetate şi a turului doi de scrutin în anumite 
circumscripţii sau secţii de votare pe baza 
aceloraşi liste electorale, cu aceiaşi candidaţi 
şi cu participarea aceloraşi consilii şi birouri 
electorale (art. 134 alin. (2), 138 alin. (1)) 
 

CEC 
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106
.     
       

 În termen de 2 zile după 
confirmarea legalităţii 
alegerilor şi validarea 
mandatelor 

Eliberarea legitimaţiilor consilierilor şi 
primarilor aleşi (art. 135 alin. (5)) 

Consiliile electorale de 
circumscripţie respective 

107
.     
       

Pînă la   
6 iulie 
2007 

În termen de 20 de zile 
de la data validării 
mandatelor de consilieri 

Convocarea primelor şedinţe ale consiliilor 
raionale, municipale Bălţi şi Chişinău (Legea 
privind administraţia publică locală) 

CEC 

108
.     
       

Pînă la  
6 iulie 
2007 

În termen de 20 de zile 
de la data validării 
mandatelor de consilieri 
în consiliile locale de 
nivelul întîi 

Convocarea primelor şedinţe ale consiliilor 
orăşeneşti, municipal Comrat şi săteşti 
(comunale) (Legea privind administraţia 
publică locală) 

Consiliile electorale de 
circumscripţie, CEC 

109
.     
       

 Într-un termen cît mai 
restrîns posibil 

Prezentarea în Parlament a raportului privind 
gestionarea mijloacelor financiare alocate 
împreună cu avizul Curţii de Conturi (art. 35 
alin. (3)) 

CEC 

 
 
 

 
 


