
Page 1 of 85 

 

 
- IDOM - 

INSTITUTUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA 
 
 
 

RAPORT  
PRIVIND MONITORIZAREA  

ÎNTOCMIRII ŞI VERIFICĂRII LISTELOR ELECTORALE 
ÎN 33 LOCALITĂŢI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

RAPORT REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI 
DE MONITORIZARE FINANŢAT DE CĂTRE CONSILIUL EUROPEI ŞI 

PROGRAMULUI NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE 
 
 

 
This material has been produced within the pre-electoral assistance support to Moldova, funded by 
the Council of Europe. The contents of this material are the sole responsibility of the Moldovan 
Institute of Human Rights and can in no way be taken to reflect the views of the Council of Europe. 
 

 
 
 

CHIŞINĂU 
– 24 iulie 2009 – 

 

Acest material este produs în cadrul proiectului Suport 

Electoral pentru Moldova, finanţat de Uniunea Europeană, 

co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare. Conţinutul acestui material este 

responsabilitatea exclusivă a IDOM şi în nici un caz nu 

poate fi tratat ca reflectare a viziunilor Uniunii Europene şi 

PNUD. 

 



Page 2 of 85 

 

RAPORT FINAL 
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE MONITORIZARE  

A COMPILĂRII ŞI VERIFICĂRII LISTELOR ELECTORALE  
PENTRU ALEGERILE ANTICIPATE DIN 29 IULIE 2009 

 
(faza întâi: 27 iunie – 6 iulie, fazele doi şi trei: 6 -16 iulie 2009) 

 
Subiectul listelor electorale, a compilării lor depline şi corecte, a prezentat una din 
îngrijorările majore exprimate de o serie de organizaţii non-guvernamentale, de mass 
media şi partide politice din Republica Moldova după alegerile parlamentare din 5 
aprilie 2009. Pentru a clarifica mersul şi calitatea acestor procese pentru alegerile 
anticipate din 29 iulie 2009, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a 
implementat un proiect de monitorizare a compilării şi verificării listelor alegătorilor. 
Şaizeci şi unu de observatori ai organizaţiei au fost prezenţi în 33 de APL-uri din 
Republica Moldova, urmărind activitatea acestora, dar şi interacţiunea lor cu structurile 
electorale în vederea elaborării unor liste, care trebuiau să reducă din îngrijorări.  
 
Reutilizarea listelor din 5 aprilie – un subiect controversat: 
În prima fază a proiectului (27 iunie – 6 iulie 2009) IDOM a monitorizat compilarea 
listelor electorale de către Administraţiile Publice Locale (APL).  
(Datele statistice privind implementarea fazei 1 a proiectului sunt prezentate pe 

paginile 9-36 a prezentului raport.) 

 
A fost monitorizată situaţia în următoarele localităţi: 
- Două Municipalităţi: 

1. Chişinău 
2. Bălţi  

- Opt Raioane:  
1. Soroca (or. Soroca şi satele Voloviţa, Stoicani, Căinarii Vechi) 
2. Ştefan Vodă (or. Ştefan Vodă şi satele Popeasca, Antoneşti, Carahasani) 
3. Nisporeni (or. Nisporeni şi satele Soltăneşti, Bălăureni, Bărboieni) 
4. Drochia (or. Drochia şi satele Chetrosu, Ţarigrad, Sofia) 
5. Cahul (or. Cahul şi satele Pelinei, Crihana Veche, Larga) 
6. Hînceşti (or. Hînceşti şi satele Lăpuşna, Stolniceni, Minjir) 
7. Taraclia (or. Taraclia şi satele Albota de Jos, Cairaclia) 
8. Dubăsari – doar satele Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta 

- Precum şi 1 sat din Autonomia Găgăuză (pentru comparaţie) 
1. Copceac 

 
Observatorii IDOM au urmărit activitatea Administraţiilor Publice Locale, precum şi au 
intervievat funcţionarii publici din acestea, pentru a evalua dacă sunt utilizate listele din 
5 aprilie, în esenţă compilate în baza informaţiilor furnizate de către Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale. Listele pentru alegerile din luna aprilie 2009 au fost deseori 
considerate drept fiind excesiv de mari, în proporţie la situaţia din ţară. O eventuală 
creştere a listelor elaborate pentru alegerile anticipate din vara acestui an, ar fi fost de 
natură să crească numărul de întrebări vizavi de calitatea registrelor alegătorilor. În 
acest sens, utilizarea listelor din 5 aprilie a prezentat, din debut, un subiect controversat. 
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Raportul preliminar prezentat de IDOM la 17 iulie 2009, a constatat că din 33 localităţi 
monitorizate de către observatorii IDOM, doar în 3 localităţi (în or. Soroca, în s. Albota 
de Jos din raionul Taraclia şi în s. Pîrîta din raionul Dubăsari) nu au fost utilizate listele 
din 5 aprilie. În restul de 30 de localităţi listele din 5 aprilie au fost utilizate. Altfel spus, 
listele formate în baza datelor Ministerului Dezvoltării Informaţionale, care au trezit 
suspiciuni şi îngrijorări au fost reutilizate.  
 
Se presupunea că aceste liste ar trebui să fie corectate cu ajutorul unor registre 
adiţionale, de asemenea de la MDI (conform formulei 2+ şi 2-) şi anume: ale persoanelor 
care au împlinit între timp, de la alegerile din 5 aprilie, majoratul, a celor care au 
perfectat vize de reşedinţă noi, a celor care şi-au retras vizele de reşedinţă anterioare, 
precum şi a celor decedaţi. Vom aduce în atenţie faptul că în efortul de a rectifica aceste 
liste, Administraţiile Publice Locale au utilizat aceste date, dar şi informaţia de la oficiul 
stării civile (în 7 localităţi), iar în 17 cazuri, la sate, au fost folosite şi registrele locale de 
gospodărie.  
 
Verificarea la domiciliu – instrucţiuni divergente: 
O verificare eficientă ar fi presupus vizite la domiciliu de către APL. Observatorii IDOM 
au raportat că nu în toate cele 33 de localităţi CEC a recomandat o astfel de verificare. În 
18 localităţi din cele monitorizate CEC a recomandat verificarea listelor la domiciliu, pe 
când 14 APL afirmă că nu au primit asemenea recomandări.  
 
Observatorii totuşi au raportat că asemenea verificări la domiciliu au fost efectuate de 
către Administraţiile Publice Locale în 14 localităţi. Informaţia prezentată monitorilor 
organizaţiei, însă, a fost una contradictorie. Astfel, în unele cazuri au existat informaţii 
conform cărora APL trebuiau să se conducă de decizia CEC cu nr. 2555 din 9 iunie 2009, 
iar în alte cazuri APL li s-a sugerat că procedura de verificare la domiciliu nu este 
eficientă, din lipsă de timp.  
 
Chiar dacă reprezentanţii CEC au sugerat verificarea listelor la domiciliu în 18 localităţi 
din cele 33 monitorizate, doar 7 APL din cele care au recepţionat asemenea instrucţiuni, 

au făcut-o: 

- Raionul Cahul - or. Cahul (PCRM) 
- Mun. Bălţi (PCRM) 
- Raionul Nisporeni – s. Bălăureşti (Independent) 
- Raionul Ştefan Vodă – or. Ştefan Vodă (PCRM) 
- Mun. Chişinău (Sectorul Buiucani, Sectorul Centru) (PL) 
- Raionul Nisporeni – or. Nisporeni (PL) 
- Raionul Taraclia – s. Albota de Jos (PSD) 
 
Totodată, la iniţiativă locală, alte 7 APL, din cele care au raportat că nu au primit 

instrucţiuni directe de la CEC, au decis şi ele să efectueze vizite la domiciliu: 

- Raionul Taraclia – s . Cairaclia (PCRM) 
- Autonomia Găgăuză - s. Copceac (deşi la persoanele plecate peste hotare) 

(Independent) 
- Raionul Hînceşti – or. Hînceşti (PD) 
- Raionul Soroca – s. Voloviţa (PCRM) 
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- Raionul Dubăsari – s. Doroţcaia (pentru a verifica cine are nevoie de urnă mobilă) 
(PCRM) 

- Raionul Hînceşti – s. Minjir (PCRM) 
- or. Soroca (PNL) 
 
Astfel, observatorii IDOM au raportat că, după cum este menţionat mai sus, sunt utilizate 
din nou listele controversate pentru alegerile din 5 aprilie, compilate în baza informaţiei 
furnizate de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale, precum şi liste adiţionale, care 
de asemenea, au venit de la MDI (conform formulei 2+ şi 2-).  
 
APL – capacităţi reduse. Responsabilitatea pentru calitatea listelor pentru 
alegerile naţionale nu poate fi plasată doar pe APL: 
O altă constatare importantă din Raportul preliminar a fost că Administraţiile Publice 
Locale au avut, în majoritatea cazurilor, capacităţi reduse pentru compilarea şi 
verificarea listelor electorale. Considerăm că, în aceste circumstanţe, plasarea 
responsabilităţii pentru acurateţea listelor electorale doar pe umerii APL nu este 
justificată. Alegerile din Republica Moldova decid nu doar procentajul prin care 
partidele politice îşi asumă actul guvernării, dar şi calitatea guvernării, precum şi 
asigură legitimitatea şi credibilitatea unei guvernări. În aceste circumstanţe, 
responsabilitatea pentru compilarea unor liste calitative, care stau la baza unui proces 
electoral corect şi liber, reprezintă un subiect de interes naţional. Astfel, este de 
responsabilitatea tuturor actorilor implicaţi în acest proces să asigure liste corecte – fie 
din APL, fie din autorităţile centrale, precum şi a structurilor electorale din ţară, 
începând cu CEC.  
 
Faza a doua a proiectului – a continuat verificarea listelor de către APL: 
(Datele statistice privind implementarea fazei 2 şi  3 a proiectului sunt prezentate 

pe paginile 37-85) 

În cea de-a doua fază a proiectului de monitorizare a IDOM, atât APL, cât şi CEC urmau să 
continue verificarea listelor. Astfel, conform calendarului electoral aprobat de CEC, 
IDOM a verificat activităţile din următoarele două perioade: 

a. perioada de verificare adiţională a registrelor alegătorilor : 6-14 iulie 
2009 

b. Perioada în care listele sunt puse la dispoziţia birourilor electorale ale 
secţiilor de votare: 14-16 iulie 2009. Data de 16 iulie a fost ultima zi de 
observare IDOM, după care procesul de verificare urma să fie efectuat de 
către alte organizaţii, fie internaţionale, fie non-guvernamentale sau 

politice. 

S-a constatat că din cele 33 de localităţi monitorizate, în 19 APL a fost efectuată 
verificarea adiţională a listelor în perioada 6-14 iulie 2009.  
 
Însă în 14 APL o astfel de verificare nu a fost efectuată:  

• în 5 cazuri motivând că ele sunt deja precise  
• Raionul Stefan Vodă - s. Antoneşti (Independent),  
• Raionul Stefan Vodă - s. Carahasani  (Independent),  
• Raionul Dubăsari - s. Doroţcaia (PCRM),  
• Raionul Hînceşti - s. Minjir (PCRM),  
• r. Nisporeni - s. Bărboieni (Independent)  

• în 6 cazuri – fără să avem informaţie  
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• r. Nisporeni – s. Bălăureşti (Independent),  
• Raionul TARACLIA - s. Cairaclia (PCRM),  
• Raionul Soroca - s. Stoicani (AMN),  
• s. Căinarii Vechi (Independent),  
• Raionul Drochia - s. Sofia (PSD),  
• Raionul Cahul - s. Larga (PCRM) 

• 3 cazuri – alte motive, inclusiv într-un caz lipsă de resurse umane.  
 
Persoane plecate peste hotare uneori excluse, decedaţi şi cei cu reşedinţa 
schimbată prezenţi pe liste: 
Pentru a monitoriza procesul de verificare a listelor electorale, observatorii IDOM au 
încercat să efectueze o serie de interviuri cu persoane, înscrise pe listele electorale: a 
celor care au fost născute înainte de anul 1940, a celor care au atins vârsta majoratului, a 
celor care sunt înregistrate la aceiaşi adresă locuind cu mai multe persoane cu nume 
diferit, în mod aleatoriu, etc. 
 
Persoanele plecate peste hotare 

Am constatat că în anumite localităţi, persoanele plecate peste hotare nu sunt incluse în 
listele electorale – cum ar fi cazul satelor:  

• Raionul Dubăsari – s. Doroţcaia (PCRM)  

• Raionul Dubăsari – s. Pîrîta (PCRM)  

• Raionul Cahul – s. Larga (PCRM).  
Sau au existat indicaţii pentru a le exclude: 

• În satul Albota de Jos (PSD) din Raionul Taraclia, un candidat în funcţia de 
deputat în parlament, reprezentant al PCRM, a dat indicaţia activului local al 
partidului respectiv de a exclude din liste persoanele plecate peste hotare. Totuşi, 
conform observatorului, aceste schimbări nu au fost efectuate de către APL.  

• Într-un alt caz – a satului Copceac (Independent) din Autonomia Găgăuză – 
cunoaştem că autorităţile acestei regiuni au dispus iniţial radierea persoanelor 
plecate peste hotare, ca ulterior să fim informaţi de către observatorii 
internaţionali că această decizie a fost anula. Totuşi, observatorii noştri au 
constatat că în localitatea monitorizată cei plecaţi peste hotare au fost excluşi de 

pe liste, aşa cum a fost raportată situaţia la 16 iulie 2009. 

Persoane decedate 

Luând în consideraţie numărul modest de observatori în capitală (12), aceştia au reuşit 
să depisteze în listele din 5 secţii de vot din mun. Chişinău 10 persoane decedate de 4-5 
ani, ceea ce pare a fi o cifră nesemnificativă. Această cifră, însă, va fi tratată în contextul 
faptului că pe tot Municipiul Chişinău observatorii IDOM au intervievat 30 de persoane 
născute înainte de 1940 – unul din cele câteva criterii de selectare a persoanelor 
intervievate. Zece cazuri din 30 de chestionare reprezintă o cifră extrem de 
îngrijorătoare. 
 
Vom mai menţiona că aceste informaţii au fost colectate cu un număr relativ redus de 
observatori, dar din perspectiva faptului că acest număr este suficient pentru a efectua o 
analiză calitativă a procesului de compilare şi verificare a listelor. Situaţia din zonele 
rurale pare a fi mai bună la capitolul decese. În acelaşi timp, luând în consideraţie 
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numărul alegătorilor, care locuiesc în zonele urbane, ne aşteptam ca cele mai 
remarcabile cazuri să se regăsească anume în aceste zone, cu tot cu faptul că APL au 

lucrat intens în vederea rectificării registrelor, efectuate în baza datelor din 5 aprilie.  

Cazuri cu persoane cu vizele retrase care se regăsesc pe listele electorale: 

Am constatat că în 9 secţii de vot din cele 293 din Mun. Chişinău, mai sunt prezente pe 
liste 1854 de persoane cu viza de reşedinţă retrasă (inclusiv absolvenţii instituţiilor 
universitare) sau persoane neidentificabile, precum şi adrese greşite. 
 
Datele acestor analize doar a proceselor de compilare şi verificare a listelor alegătorilor, 
bazate pe informaţiile MDI, dar şi presiunea de timp în procesul electoral şi, respectiv, 
de observare, ne face totuşi să presupunem că veridicitatea listelor de vot este una 
discutabilă, indicând şi spre probleme legate de bazele de date MDI. Observăm, din 
perspectiva analizei procesului de compilare şi verificare a listelor că şi după eforturile 
depuse de APL, în cazurile în care au fost utilizate diverse registre locale în vederea 
ajustării listelor în baza informaţiei de la MDI, indicatorii calitativi semnalaţi de 
observatorii IDOM pun la îndoială calitatea bazelor de date MDI şi respectiv a listelor 
pentru alegerile anticipate din 29 iulie 2009. 
 
Comparaţia dintre cifrele privind numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale din 5 
aprilie şi cele din 14 iulie 2009, în localităţile monitorizate de către IDOM, denotă 
îngrijorarea noastră, conform căreia listele actuale sunt şi mai mari decât cele din 
alegerile din primăvară: 
   33 de localităţi monitorizate de IDOM 

5 aprilie 2009       14 iulie 2009 
    ~660.677mii alegători        ~666.010mii alegători 
 
Conform observărilor noastre, în localităţile unde întocmirea listelor a fost efectuată „de 
la zero” numărul alegătorilor înscrişi pe listele din 14 iulie 2009 a fost, de regulă, mai 
mici decât în cazul localităţilor unde au fost reutilizate listele din 5 aprilie 2009. 
 
În ce priveşte aprecierile pozitive ale procesului de compilare şi verificare a listelor 
electorale, observatorii noştri raportează că nu au fost semnalate încălcări grave şi 
multiple în constituirea listelor electorale în aproape jumătate din cele 33 de localităţi 
din Republica Moldova în care au activat observatorii IDOM.  
 
 
Faza a treia – verificarea listelor de alegători nu s-a produs pe deplin în condiţii 
stipulate de lege şi la timp: 
Încă un element important al procesului electoral îl constituie posibilitatea verificării 
listelor electorale nemijlocit de către cetăţeni. Vom remarca într-o manieră pozitivă 
iniţiativa de a utiliza tehnologiile moderne, cum ar fi Internetul, pentru a simplifica 
procedura de verificare de către autorităţile Municipiului Chişinău. 
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În context vom menţiona cu satisfacţie faptul că a fost făcut uz de publicitate privind 
necesitatea verificării listelor de către alegători. Din 21 de localităţi din Republica 
Moldova am primit rapoarte de la observatori că, atât CEC, cât şi autorităţile locale au 
difuzat spoturi în acest sens prin intermediul TV, internetului, radioului, nemijlocit APL 
au informat populaţia în privinţa dreptului alegătorilor de a verifica listele, iar într-un 
caz (s. Ţarigrad (PCRM) al Raionului Drochia), în acest scop au fost distribuite broşuri. 
Susţinem iniţiativa CEC de a trimite SMS-uri informative privind dreptul cetăţenilor de a 
verifica listele electorale. Totuşi, considerăm că procesul de educaţie a populaţiei privind 
acest drept trebuie propagat într-o manieră comprehensivă şi acesta trebuie să fie unul 
de durată. 
 
Din 9 localităţi am primit informaţii că informarea populaţiei nu s-a produs, iar locuitorii 
s. Chetrosu (PD) din Raionul Drochia, s. Crihana Veche (AMN) din Raionul Cahul şi s. 
Copceac (Independent) din Autonomia Găgăuză, au fost informaţi de către APL despre 
acest drept, atunci când s-au adresat APL-ului cu alte probleme. 
 
Pentru a verifica aceste liste, însă, era nevoie ca acestea să fie afişate, sau, cel puţin, ca 
aceste liste să fie prezente în Birourile Secţiilor de Vot (BSV). Astfel în peste 60 de 
Birouri a Secţiilor de Vot (BSV) din 19 localităţi aceste liste au fost recepţionate în 
termenul stabilit de calendarul electoral – 14 iulie 2009. În acelaşi timp acest lucru nu s-
a întâmplat în unele secţii de vot, uneori în aceleaşi localităţi unde alte secţii au afişat 
listele. Astfel, suma aritmetică pentru a obţine 33 de localităţi nu este aplicabilă. 
Asemenea cazuri când listele nu au fost primite de către BSV au fost raportate în 
aproape 40 de cazuri din 19 localităţi. În majoritatea cazurilor motivul pentru această 
întârziere a fost fie faptul că BSV nu a fost constituit, fie întârzierea recepţionării lor. 
Conform calendarului electoral a existat o suprapunere, care a afectat procesul de 
recepţionare a listelor – data de 14 iulie a fost termenul limită atât pentru constituirea 
BSV, cât şi pentru afişarea listelor. 
 
Deşi Codul electoral prevede afişarea listelor, IDOM a fost informat că au fost cazuri de 
vandalizare a acestor liste anterior, ceea ce prezintă un obstacol pentru afişarea listelor 
în condiţii sigure – acestea liste fiind printate în 2 exemplare, în dispoziţia BSV fiind doar 
o copie, care ulterior vor trebui să fie utilizate în alegeri. Astfel, constatăm că în 23 de 
localităţi, aproximativ 80 de BSV nu au afişat listele la 14 iulie – motivele fiind: 

a. Listele sunt puse la dispoziţia populaţiei în incinta BSV, fără a fi afişate – 
majoritatea cazurilor 

b. Constituirea tardivă a BSV 
c. Lipsă de spaţiu pentru afişaj 
d. Biroul este închis  
e. Listele au fost recepţionate tardiv 
f. Listele nu au recepţionat  
g. Alte motive 

 
Respectiv în 8 localităţi listele au fost afişate înainte de 14 iulie, iar în 9 localităţi, după 

14 iulie – motivul fiind deja invocata primire tardivă a listelor de la CEC/APL. 
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Recomandări: 
• Este necesară consolidarea cadrului legislativ în vederea asigurării organizării unor 

alegeri libere şi corecte. 
 

• APL au nevoie de training-uri la subiectul actualizări listelor şi nu doar în perioada 
electorală, deoarece doar o actualizare continuă a acestora, mult înainte de alegeri va 
reduce riscul apariţiei unor liste incorecte. 
 

• Educarea populaţiei la subiectul verificării listelor electorale trebuie să continue, cu 
participarea tuturor actorilor interesaţi – autorităţilor electorale, politice, a societăţii 
civile şi cu asistenţa comunităţii internaţionale, aceasta din urmă remarcându-se 
extrem de pozitiv în Republica Moldova, un exemplu de urmat şi pentru ceilalţi actori 
naţionali. 

 

• Este necesară consolidarea capacităţilor APL şi acordarea asistenţei necesare în 
vederea constituirii listelor electorale pe viitor. În acest sens responsabilitatea 
pentru listele electorale nu poate fi plasată doar pe umerii APL – este nevoie de o 
coordonare şi conlucrare eficientă dintre autorităţile centrale, locale şi structurile 
electorale. Alegerile din Republica Moldova sunt un subiect de interes naţional şi de 
implementare a normelor democratice, care asigură legitimitate atât alegerilor, cât şi 
aleşilor poporului. 

 

• Pe lângă CEC urmează a fi instituit un grup de observatori şi experţi desemnaţi de 
către formaţiunile politice, aflate la guvernare şi din opoziţie, a reprezentanţilor 
societăţi civile independente, pentru a asigura transparenţa şi verificarea 
automatizării procesului electoral. 
 

• În circumstanţe obişnuite listele electorale trebuie să fie afişate cu cel puţin 20 de 
zile înainte de ziua alegerilor în vederea permiterii verificării acurateţei compilării 
lor; 
 

• Sunt necesare verificări aleatorii la nivel naţional în privinţa respectării prevederilor 
legii referitoare la obligativitatea afişării publice a listelor electorale; 
 

• Este nevoie de dus până la bun sfârşit implementarea proiectului privind registru 
electronic al alegătorilor. Autorităţile centrale urmează să-şi asume responsabilitatea 
deplină pentru acest proces, astfel încât resursele bugetare să fie direcţionate în mod 
înţelept şi, de exemplu, nu pentru reconstrucţii fastuoase ale unor clădiri în perioadă 
de criză. Alegerile generale reprezintă un interes naţional şi au precedenţă în faţa 
altor activităţi, în perioada electorală.  
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Raport 
privind implementarea, de către Institutul pentru Drepturile Omului  

din Moldova (IDOM) a fazei 1 a proiectului de monitorizare a întocmirii şi 
verificării listelor electorale în 33 localităţi din Republica Moldova 

(Faza I : 27 iunie – 6 iulie 2009) 
 
- Două Municipalităţi: 

1. Chişinău 
2. Bălţi  

 
- Opt Raioane:  

1. Soroca (inclusiv satele Voloviţa, Stoicani, Căinarii Vechi) 
2. Ştefan Vodă (inclusiv satele Popeasca, Antoneşti, Carahasani) 
3. Nisporeni (inclusiv satele Soltăneşti, Bălăureni, Bărboieni) 
4. Drochia (inclusiv satele Chetrosu, Ţarigrad, Sofia) 
5. Cahul (inclusiv satele Pelinei, Crihana Veche, Larga) 
6. Hînceşti (inclusiv satele Lăpuşna, Stolniceni, Minjir) 
7. Taraclia (inclusiv satele Albota de Jos, Cairaclia) 
8. Dubăsari – doar satele Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta 

 
- Precum şi 1 sat din Autonomia Găgăuză (pentru comparaţie) 

1. Copceac 
 
 

1. Descrieţi modalitatea prin care majoritatea autorităţilor publice locale au 
compilat/constituit listele electorale: 

 
Nu au fost utilizate listele din 5 aprilie  
 
 
Or. Soroca (starea civilă, secţia paşapoarte, cadastru) 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Pîrîta 
 
 
Constituirea listelor electorale de către majoritatea APL, a avut ca bază listele de la alegerile din 5 aprilie, 
ulterior efectuând modificări din listele suplimentare şi utilizând: 
 
 

1 Informaţia parvenită de la CEC, care de fapt a fost transmisă de Ministerul Dezvoltării Informaţionale. 
 
 
Mun. Chişinău 
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Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia  
s. Cairaclia 
 
 
Autonomia Găgăuză (pentru comparaţie) 
s. Copceac 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Doroţcaia 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
s. Minjir 
s. Lăpuşna 
s. Stolniceni 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia 
s. Chetrosu  
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
Raionul Cahul: 
or. Cahul  
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
s. Larga 
 
 
Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Nisporeni 
Or. Nisporeni 
s. Soltăneşti,  
s. Bălăureni,  
s. Bărboieni 
 
 
Raionul Soroca – în Soroca nu au fost utilizate listele din 5 aprilie, dar în restul satelor: 
S. Voloviţa (5 aprilie + registru gospodărie – vezi pt.3) 
S. Stoicani (5 aprilie + registru gospodărie – vezi pt.3) 
S. Căinarii Vechi (5 aprilie şi 2+, 2-, precum şi listele suplimentare – au fost introduse în cele de bază) 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
Or. Ştefan Vodă (5 aprilie + verificare) 
S. Popeasca (5 aprilie şi 2+, 2-) 
S. Antoneşti (5 aprilie + registru gospodărie – vezi pt.3) 
S. Carahasani (5 aprilie) 
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2 Informatia de la oficiul stării civile (la oraşe) 

 
Mun. Chişinău 
 
 
Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
s. Albota de Jos (certificatele stării civile de la Primărie) 
 
 
Or. Hînceşti 
 
 
Or. Cahul 
 
 
Or. Drochia 
 
 
 
3.  Informatia din registrele locale de gospodarie (la sate) 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Minjir 
s. Lăpuşna 
s. Stolniceni 
 
 
Raionul Drochia: 
s. Chetrosu  
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
raionul Cahul: 
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
s. Larga 
 
 
Raionul Nisporeni – satele: 
s. Soltăneşti,  
s. Bălăureni,  
s. Bărboieni 
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Raionul Ştefan Vodă – satele: 
S. Voloviţa 
S. Stoicani 
S. Antoneşti 
 
 
4  In unele cazuri au mers de la casa la casa sau au contactat telefonic locatarii 
 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura sectorului Centru (inclusiv telefonic) 
- Pretura sectorului Buiucani (inclusiv telefonic) 
 
 
Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Cairaclia 
s. Albota de Jos 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac 
 
 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca 
s. Voloviţa 
 
 
Raionul Hînceşti 
Or. Hînceşti 
s. Minjir 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul 
 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Bălăureni  
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
or. Ştefan Vodă 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Doroţcaia 
 
5 secţia paşapoarte 
 
Or. Cahul 
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6 SEL (cartea de imobil) 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura Botanica 
- Pretura Ciocana 
 
 
Autonomia Găgăuză 
s. Copceac 
 
 
7 Judecătorii 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura Centru 
 
 
Or. Cahul 
 
 
8. Instituţii de învăţământ 
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Rîşcani 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Stloniceni 
 
 
Or. Hînceşti 
 
 
Or. Cahul 
 
 
9 Departamentul Instituţiilor Penitenciare 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura Centru 
 
 
10 Ministerul Apărării 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura Centru 
 
 
11. Daca  vorbim de Dubasari, in primul rind se introduc persoanele care au votat pe 05.04.2009 ( informatia 
se ia din listele din 05.04.2009 cu semnaturele participantilor, dupa care pesoanele care au votat pe listele 
suplimentare). 
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2. Indicaţi dacă sunt utilizate listele pentru alegerile din 5 aprilie:  
 
 

Care a fost modalitatea prin care autorităţile publice locale au compilat/constituit listele electorale: 
 

a. au fost elaborate liste noi – în 3 localităţi 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
or. Soroca  
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Pîrîta 

 
 

b. sau au fost preluate listele de la alegerile din 5 Aprilie – în 30 localităţi:  
 
 
Mun. Chişinău 
 
 
Raionul Taraclia: 
or. Taraclia 
s. Cairaclia 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
s. Lăpuşna 
s. Stolniceni 
s. Minjir 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Doroţcaia 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia 
s. Chetrosu  
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
 
raionul Cahul: 
or. Cahul 
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
s. Larga 
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Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Soltăneşti,  
s. Bălăureni,  
s. Bărboieni 
 
 
Raionul Soroca – satele: 
S. Voloviţa (plus liste locale) 
s. Căinarii Vechi 
s. Stoicani 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
Or. Ştefan Vodă 
s. Popeasca 
s. Carahasani 
 
 
 
 

3. Ce liste/registre adiţionale au recepţionat Administraţiile Publice Locale (APL):  
 

listele/registrele Numărul APL 

a. Persoanelor care au împlinit între 
timp majoratul?  
 

5418 persoane (mun. Chişinău) 
98 persoane (raionul Taraclia + 
autonomia Găgăuză) – lipseşte 
informaţia din s. Albota de Jos 
250 persoane (raionul Hînceşti) 
43 persoane (raionul Dubăsari) 
257 persoane (raionul Drochia) 
368 persoane (raionul Cahul) 
1244 persoane (mun. Bălţi)  
89 persoane (r. Nisporeni) 
41 persoane  (r. Soroca) 
r. Soroca - Căinarii vechi nu au avut 
informaţie 
Ştefan Vodă – nu dispun de date 
statistice suficiente (Antoneşti, or. 
Ştefan Vodă, Carahasani) 
19 persoane – Popeasca (Şt. Vodă) 
 
 
TOTAL – 7828 persoane, dar aceste 
date nu sunt complete pe motiv că 
lipsesc datele din 6 localităţi 
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b. Persoanelor care şi-au schimbat viza 
de reşedinţă (noi sosiţi)? 

7670 persoane (mun. Chişinău) 
Raionul Taraclia  + autonomia 
Găgăuză –informaţia nu este 
completă – doar din s. Cairaclia – 2 
persoane 
231 persoane (raionul Hînceşti) 
33 persoane (raionul Dubăsari) 
194 persoane (raionul Drochia) 
395 persoane (raionul Cahul) 
1661 persoane (mun. Bălţi)  
101 persoane (r. Nisporeni)  
15 persoane  (Soroca) 
r. Soroca - Căinarii vechi nu au avut 
informaţie 
Ştefan Vodă – nu dispun de date 
statistice suficiente (Antoneşti, or. 
Ştefan Vodă, Carahasani, Popeasca) 
 
 
TOTAL – 10302 persoane, dar 
aceste date nu sunt complete pe 
motiv că lipsesc datele din 8 
localităţi 
 
 

c. Persoanelor care şi-au retras viza de 
reşedinţă? 
 

8293 persoane (mun. Chişinău) 
Raionul Taraclia  + autonomia 
Găgăuză – informaţia nu este 
completă – doar din s. Cairaclia – 4 
persoane 
192 persoane (raionul Hînceşti) 
1 persoană sau mai mult (raionul 
Dubăsari) 
111 persoane (raionul Drochia) 
392 persoane (raionul Cahul) 
1782 persoane (mun. Bălţi)  
83 persoane (r. Nisporeni)  
19 persoane  (Soroca) 
r. Soroca - Căinarii vechi nu au avut 
informaţie 
Ştefan Vodă – nu dispun de date 
statistice suficiente (Antoneşti, or. 
Ştefan Vodă, Carahasani, Popeasca) 
 
 
TOTAL – 10877 persoane, dar 
aceste date nu sunt complete pe 
motiv că lipsesc datele din 10 
localităţi 
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d. Persoanelor care au decedat? 2104 persoane (mun. Chişinău) 
66 persoane (raionul Taraclia + 
autonomia Găgăuză) – lipseşte 
informaţia din s. Albota de Jos 
135 persoane (raionul Hînceşti) 
35 persoane (raionul Dubăsari) 
168 persoane (raionul Drochia) 
211 persoane (raionul Cahul) 
626 persoane (mun. Bălţi)  
51 persoane (r. Nisporeni)  
27 persoane  (Soroca) 
r. Soroca - Căinarii vechi nu au avut 
informaţie 
Ştefan Vodă – nu dispun de date 
statistice suficiente (Antoneşti, or. 
Ştefan Vodă, Carahasani) 
17 persoane – Popeasca (Şt.Vodă) 
 
 
TOTAL – 3440 persoane, dar aceste 
date nu sunt complete pe motiv că 
lipsesc datele din 5 localităţi 
 
 

 
 
Sunt utilizate listele pentru alegerile din 5 aprilie si apoi:  
 
A.   Au recepţionat date/registre adiţionale de la CEC sau MDI ( 2+ ; 2- ) 

 
Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Taraclia: 
or. Taraclia 
s. Cairaclia 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac 
 
 
Raionul Nisporeni 
Or. Nisporeni 
s. Soltăneşti  
s. Bălăureni  
s. Bărboieni 
 
 
Raionul Soroca – satele: 
S. Voloviţa  
s. Căinarii Vechi 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
Or. Ştefan Vodă 
s. Popeasca 
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B.   Au primit de la CEC si au utilizat liste/registre locale 
( Informatia de la oficiul starii civile (la orase ) 
Informatia din registrele locale de gospodarie (la sate) ) 

 
 
Mun. Chişinău 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Doroţcaia 
s. Coşniţa 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti  
s. Minjir 
s. Lăpuşna 
s. Stloniceni 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia  
s. Chetrosu  
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
raionul Cahul: 
or. Cahul 
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
s. Larga 
 
 
Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Nisporeni 
s. Soltăneşti,  
s. Bălăureni,  
s. Bărboieni 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Stoicani 
s. Antoneşti 
s. Carahasani 
 
 
              C.  Nu au utilizat informatia de la CEC, doar registrele locale:  
 
Or. Soroca 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Pîrîta 
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4. Au avut Administraţiile Publice Locale sau nu instrucţiuni sau recomandări să 
meargă de la casă la casă? Dacă da – de  la cine? 

 
      A.   In 18 localităţi din 33  APL  au primit recomandări de la CEC meargă de la casă la casă (în urma 
seminarului de instruire organizat de CEC): 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura Botanica 
- Pretura Buiucani 
- Sectorul Centru 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Doroţcaia 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia  
s. Chetrosu  
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
 
Raionul Cahul: 
or. Cahul 
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
s. Larga 
 
 
Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Nisporeni 
Or. Nisporeni 
s. Soltăneşti 
s. Bărboieni 
 
 
Raionul Ştefan Vodă 
S. Antoneşti  
or. Ştefan Vodă (+ de la primar) 
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      B.   Iar 14 din 33 nu au primit recomandări sau careva instrucţiuni (deoarece, probabil nu au asistat la 
seminarul de instruire organizat de CEC) 
 
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Ciocana (conform afirmaţiilor din preturi) 
- Sectorul Rîşcani (conform afirmaţiilor din preturi - vicepretor) 
 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
s. Cairaclia 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Pîrîta 
s. Coşniţa 
 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Lăpuşna 
s. Stolniceni 
s. Minjir 
 
 
Raionul Nisporeni – 1 sat: 
s. Bălăureşti 
 
 
Raionul Soroca – satele: 
S. Voloviţa 
S. Căinarii Vechi 
S. Stoicani (primarul cunoaşte satul) 
 
 
Raionul Ştefan Vodă – satele: 
S. Popeasca  
S. Carahasani 
 
 
 
      C.   Intr-un caz din 33  APL  nu au primit recomandări de la CEC meargă de la casă la casă, dar de la 
conducerea APL: 
 
or. Soroca 
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5. Au mers APL de la casă la casă din iniţiativă proprie ? 
 

A. Da, APL au mers de la casă la casă, dar nu din iniţiativă proprie (la instrucţiunile 
CEC) în 9 cazuri (numărul de cazuri e 9 – localităţi 7) 
 

      1. cazurile suspecte ( care nu sunt specificate ): 

 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul (cazurile considerate suspecte – pentru a verifica datele CEC/MDI) 

 
Mun. Bălţi 
 
Raionul Nisporeni 
s. Bălăureşti (în cazurile în care nu se cunoştea nr. buletinului de identitate) 

 
or. Ştefan Vodă  

 
      2. toate cazurile 

 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Centru 

 
 
Or. Nisporeni 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 

 
 

B. Da APL au mers de la casă la casă din iniţiativă proprie, in 7 cazuri: 
 
      1. cazurile suspecte ( care nu sunt specificate ): 
 
Raionul Taraclia: 
s. Cairaclia 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (la persoanele plecate peste hotare) 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
 
   
Raionul Soroca: 
S. Voloviţa (au specificat - nu erau siguri de viza de reşedinţă a 3 persoane, dar au şi telefonat) 
      
 
     2. pentru a verifica cine are nevoie de urna mobila: 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Doroţcaia 
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3. au verificat cu ajutorul registrele de gospodarie: 

 
Raionul Hînceşti: 
s. Minjir 
 
 
or. Soroca 
 
 

C. Nu, APL nu au mers de la casă la casă, in 24 cazuri: 
      
1.    nu au mers ( fara motiv ):  
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Ciocana 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Pîrîta 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche (doar la rugămintea observatorului IDOM au fost vizitate câteva adrese cu observatorul) 
 
 
2 nu era nevoie sau nu e eficient: 
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Rîşcani 
- Sectorul Botanica 
 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Lăpuşna 
s. Stolniceni 
 
 
Raionul Soroca – satele: 
s. Căinarii Vechi (toţi se cunosc şi există registre locale) 
s. Stoicani (toţi se cunosc şi există registre locale) 
 
Raionul Ştefan Vodă 1 sat: 
s. Carahasani (APL cunoaşte satul) 
 
 
3. Resurse umane/financiare insuficiente, lipsă de timp 
 
Mun. Chişinău: 
- sectorul Rîşcani (VEZI pt.2 nu era eficient) 
- sectorul Botanica (VEZI pt.2 nu era eficient) 
 
 
Raionul Cahul 
s. Pelinei 
s. Larga 
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Raionul Drochia: 
Or. Drochia  
s. Chetrosu  
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
 
Raionul Ştefan Vodă 
s. Popeasca (dar au utilizat registru de gospodării) 
s. Antoneşti (dar au telefonat) 
 
 
4. S-a considerat inoportun deoarece acest lucru a fost făcut la alegerile din 5 aprilie 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
 
 
Raionul Nisporeni – satele: 
s. Soltăneşti 
s. Bărboieni 
 
 

6. Câte persoane au fost implicate în verificarea listelor electorale, cum şi ce funcţii 
îndeplinesc? 

 
 

În verificarea listelor electorale au fost implicate: 
 
Municipiul Chişinău: 
- Pretura sectorului Botanica – 10 persoane (nespecificat).  
- Pretura sectorului Ciocana – 2 persoane (specialist principal, cineva din secţia administrativ publică). 
- Pretura sectorului Buiucani – 28 persoane (diverse ranguri ierarhice). 
- Pretura sectorului Centru – 31 persoane (diverse ranguri ierarhice). Între acestea, persoane adiţionale au 

fost contractate pe perioada electorală. 
- Pretura sectorului Rîşcani – 2 persoane (secretar, specialist coordonator), plus voluntari, studenţi.  
 
 
 
Raionul Taraclia: 
or. Taraclia – 3 persoane (secretarul primăriei, specialistul în relaţii cu publicul, contabilul primăriei) 
 
s. Albota de Jos – 6 persoane:  
                                                   - 2 de la Primărie (secretara şi contabila) pentru compilarea listelor 
                                                   - 1 educatoare, 1 şefa grădiniţei, 1 bibliotecara satului şi 1 asistent social –  
                                                    verificarea la domiciliu. Ultimii patru au lucrat pro-bono. 
 
s. Cairaclia – 3 persoane (secretarul primăriei, inspectorul fiscal, cadastrul) 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac, r. Găgăuzia – 2 persoane (nu este specificat rangul ierarhic) 
 
 
Raionul Hînceşti 
or. Hincesti     - 2 persoane 
                                                   - 1 specialist relaţii publice 
                                                   - 1 perceptor fiscal 
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Com. Lapusna – 2 persoane 
                                                - 1 secretara 
 
                                                - 1 secretara dactilograf 
 
S. Stolniceni    -  1 persoana  
                                                - 1 inginer cadastral  - Munteanu Gheorghe 
 
Com. Minjir     -  3 persoane 
                                                    - secretarul consiliului – Matei Gurita 
                                                    - secretar grafier – Zinaida Varanita 
                                                    - directorul bibliotecii – Zinaida Ghitanu 
 
 
Raionul Dubăsari: 
S. Pîrîta             -  intreg personalul APL 
      
Com. Cosnita  -  3 persoane 
                                                    - secretara 
                                                    -  2 asistenti sociali  
 
S.Dorotcaia     -  9 persoane 
                                                    - 1 primarul – Iesco Andrei 
                                                    -  1 secretara – Diordiev Nina 
                                                    - 1 dactilografa – Zavtoniev Maria 
                                                    - 1 perceptor fiscal 
                                                    - 1 contabil 
                                                    - 4 functionari APL 
 
 
Raionul Cahul 
Or. Cahul – 4 persoane 
                                        – primarul 
                                        – 1 secretar primăriei  
                                        – 1 specialist lucrări secretariat 
                                        – 1 şeful grupei gestionare din cadrul primăriei  
 
s. Pelinei – 2 persoane 
                                        – primarul 
                                        – secretara primăriei 
 
s. Larga – 1 persoană  
                                        – secretara 
 
s. Crihana Veche – 6 persoane 
                                        – primarul 
                                        – secretarul  
                                        – perceptorul fiscal 
                                        – inginerul cadastral 
                                        – contabilul 
                                        – asistentul social 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia – 1 persoană 
                                        – secretara 
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s. Chetrosu – 3 persoane 
                                        – secretarul 
                                        – viceprimarul  
                                        – secretarul grefier 
 
s. Ţarigrad – 3 persoane 
                                        – secretara 
                                        – secretara-dactilograf  
                                        – contabilul 
 
s. Sofia – 4 persoane 
                                        – secretarul consiliului 
                                        – 1 contabil  
                                        – 1 inginer pentru reglementarea regimului financiar 
                                        – 1 perceptor fiscal  
 
 
 
Mun. Bălţi – 2 persoane 
                                        – 2 specialişti principali 
 
 
Raionul Nisporeni 
Or. Nisporeni – 11 persoane:  
                                        – 2 viceprimari 
                                        – 1 redactor proiecte 
                                        – 3 contabili 
                                        – 1 specialist pe problemele recrutării 
                                        – 1 electrician 
                                        – 1 specialist relaţii cu publicul 
                                        – 1 asistent social 
                                        – 1 director a unui centru 
 
s. Bălăureşti – 2 persoane 
                                        – 1 secretar 
                                        – 1 bibliotecar 
 
s. Soltăneşti – 2 persoane 
                                        – 1 primar 
                                        – 1 secretar 
 
s. Bărboieni – 3 persoane 
                                        – 1 primar  
                                        – 1 secretar 
                                        – 1 lucrător de serviciu 
 
 
Raionul Soroca: 
or. Soroca – 7 persoane – 3 angajaţi ai gospodăriei comunale 
                                        - 2 persoane de la Apă-Canal 
                                        - 1 persoana – Arhitectul 
                                        - 1 persoana – Primarul 
 
 
 
S. Voloviţa – 3 persoane – secretara 
                                        - primarul 
                                        - lucrătorul social  
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S. Căinarii Vechi – 1 persoana - secretara  
 
s. Stoicani – 2 persoane - secretara 
                                        - primarul 

 
Raionul Ştefan Vodă 
or. Ştefan Vodă – 39 persoane – angajaţi ai întreprinderilor municipale, instituţiilor şcolare şi preşcolare 
 
s. Popeasca – 2 persoane – Secretar 
                                        - Arhivar 
 
S. Antoneşti – 1 persoana – secretara  
 
s. Carahasani – 2 persoane – secretar 
                                            - Dactilograf 
 
 
 

7. Au avut APL-urile resurse umane suficiente pentru a îndeplini sarcinile legate de 
compilarea listelor? 

 
În 22 de cazuri APL confirma ca AU avut resurse suficiente pentru compilarea listelor 
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Ciocana 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Cairaclia 
s. Albota de Jos 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
s. Lăpuşna 
s. Minjir 
s. Stolniceni 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Pîrîta 
s. Doroţcaia 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul 
s. Crihana Veche 
 
 
 
Raionul Drochia: 
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s. Ţarigrad  
 
Mun. Bălţi (2 persoane, dar se ocupa pe tot parcursul anului de ajustare) 
 
Raionul Nisporeni – 1 sat: 
s. Bărboieni 
 
Raionul Soroca – toţi 4: 
- or. Soroca 
- s. Voloviţa (+ un pic de lipsă de timp) 
- s. Căinarii Vechi (chiar şi cu o persoană) 
- s. Stoicani 
 
Raionul Ştefan Vodă 
- or. Ştefan Vodă/da – însă nu au reuşit verificarea la toate domiciliile 
- s. Carahasani /da 
 
 
În 12 cazuri APL afirma ca NU au avut resurse suficiente pentru compilarea listelor 
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Rîşcani 
- Sectorul Centru 
- Sectorul Botanica 
 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Larga 
s. Pelinei 
 
 
Raionul Drochia (conform observatorilor): 
Or. Drochia 
s. Chetrosu 
s. Sofia 
 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Soltăneşti 
s. Bălăureşti 
 
 
 
Raionul Ştefan Vodă 
- s. Popeasca /nu 
- s. Antoneşti/nu (erau) 
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8. Au fost recomandările CEC utile pentru compilarea listelor electorale de către 
APL? Ce crede APL despre calitatea listelor elaborate(sunt precise sau nu)? 

 
 

1.  Nu a fost nicio recomandare, listele sunt calitative  
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Rîşcani 

 
 
Raionul Taraclia: 
S. Cairaclia 

 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Minjir 
s. Stolniceni 
 
 
 

2. Au fost utile, listele sunt calitative sau parţial calitative: 
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Botanica (verifică conform numărului nr. de identitate a cetăţeanului – acurateţe 1,77%) 
- Sectorul Centru – recomandările sunt utile, însă inaplicabile din lipsa de timp şi resurse umane 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
s. Lăpuşna 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Pîrîta 
s. Doroţcaia 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul 
 
 
Raionul Drochia: 
or. Drochia 
s. Chetrosu 
s. Sofia (merită de menţionat – în listele din 5 aprilie erau 2009 persoane, iar în cele curente - 2088) 
s. Ţarigrad 
 
 
Mun. Bălţi: 
- avem 2 informaţii contradictorii – responsabilul APL spune că sunt calitative, iar şeful Comisiei de 

circumscripţie afirmă că sunt persoane moarte de 4-7 ani 
- În lista electorală din 5 aprilie au fost incluşi 105.441 persoane, iar din 7 iulie 105.830 
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Raionul Nisporeni: 
s. Bărboieni 
s. Soltăneşti 
s. Bălăureşti 

 
Raionul Soroca: 
S. Stoicani 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
or. Ştefan Vodă 
s. Antoneşti (parţial – resurse umane) 
s. Carahasani (parţial – timp) 
 
 

3. Nu au fost utile, sau au fost insuficient de utile  
 
Mun. Chişinău: 
- Sectorul Ciocana 
 
 
Raionul Cahul (imprecise): 
s. Pelinei 
s. Larga 
 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni (informaţia parvenită nu este completă)  
- în lista din 5 aprilie au fost depistate 21 persoane 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Popeasca (recomandările CEC – să consulte situl CEC, utilitatea 50/50; APL s-a bazat pe registru gospodării) 
 

4. Nu a fost nicio recomandare, listele sunt parţial calitative  
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
 
 
Raionul Soroca: 
S. Voloviţa (parţial – luând în consideraţie condiţiile de întocmire a listelor) 
 
 

5. Nu s-au putut expune despre calitatea listelor electorale 
 
Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche (pentru că informaţia încă nu era structurată de APL) 
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6. Nu au fost raportate date  

 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca 

                              

 

9. Ce probleme aţi întâlnit în procesul de compilare şi verificare a listelor? 
I Observatori 

1. Functionarii publici in general impiedicau 
accesul la liste (fara motiv sau nu dispun de 
timp, dar au asigurat până la urmă accesul la 
liste): 

 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti (primele zile, până la acreditare de la 
CEC) 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Pîrîta 
 
 
Mun. Bălţi (până pe data de 3 iulie, când 
observatorii au prezentat acreditările de la CEC) 
 
 
În Raionul Cahul: 
or. Cahul (primele zile, până la acreditare de la 
CEC) 
 
 
În Raionul Drochia: 
s. Sofia (primele zile, până la acreditare de la CEC) 
 
 
2. Evitau sa intocmeasca listele in prezenta 

noastra: 
   

Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
s. Pîrîta 

 
 

3. Nu am intilnit probleme, acces liber: 
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Centru 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Dorţcaia 
 

    II APL 
1. Insuficienţa de resurse (umane, financiare, IT 

şi/sau cunoştinţe IT) 
 
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Rîşcani 
- Sectorul Centru 
 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
s. Cairaclia 
s. Albota de Jos (necunoaşterea computerului) 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa (necunoaşterea computerului) 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (umane) 
s. Chetrosu (umane, inclusiv necunoaşterea IT) 
s. Sofia (umane) 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Larga 
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
 
 
Municipiul Bălţi (insuficienţă de timp şi finanţe) 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Bărboieni 
s. Soltăneşti 
s. Bălăureşti 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Antoneşti (VEZI pt.2, 6) 
or. Ştefan Vodă (finanţare – VEZI pt.9) 

 
2. Calitatea listelor de la MDI  

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Centru 
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Raionul Drochia: 
Or. Drochia 
s. Chetrosu 
s. Ţarigrad 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Pelinei 
s. Crihana Veche 
s. Larga 
 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Bărboieni 
s. Soltăneşti 
s. Bălăureşti 
 
 
Raionul Soroca: 
s. Voloviţa 
s. Căinarii Vechi 
 
Raionul Ştefan Vodă 
s. Carahasani 
 

  
4. Nu a dorit  sa colaboreze (şi nu au avut acces 

până la urmă): 
            

5. Nu am avut acces la registrele cu persoanele 
decedate, virsta majoratului, perfectarea  
vizelor de resedinta (fara motiv sau nu 
despun de timp sau din motivul lipsei de 
acreditare): 

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Botanica 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Rîşcani 
 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
 
   
       6.   Nu am avut acces la listele din 05.04.2009, dar 
la restul registre si liste acces am primit:  
 
Raionul Hînceşti: 
s. Stolniceni 
 

 

 
 
Raionul Drochia: 
s. Ţarigrad 
s. Chetrosu 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Larga 
s. Pelinei 
 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Bălăureşti 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Antoneşti (morţi VEZI pt.1,6) 

 
3. Calitatea bazei de date a MDI 

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Centru 
 
 

4. Lipsa de acte de identitate 
 
Raionul Nisporeni: 
s. Bărboieni 
s. Soltăneşti 
s. Bălăureşti 
 
 

5. Lipsa adresei 
 
Mun. Bălţi 
 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni 
s. Bărboieni 
s. Soltăneşti 
 
 

6. Procedura de schimbare a vizei de reşedinţă 
 
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani (inclusiv a studenţilor) 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Doroţcaia 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul 
s. Crihana Veche 
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Raionul Drochia: 
or. Drochia 
s. Ţarigrad 
s. Sofia (studenţii) 
 
Mun. Bălţi 
 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca (VEZI pt. 9, 10) 
s. Stoicani 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Antoneşti (VEZI pt.1, 2) 
s. Popeasca 
 

 
7. Locaţiunea în masă a apartamentelor 

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
 
 

8. Problema vilelor (viza de reşedinţă lipseşte la 
persoanele care locuiesc în aceste vile) 

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Rîşcani 
 
 

9. Reticenţa cetăţenilor la intrarea în contact cu 
APL şi la oferirea de informaţii veridice 

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia 
 
 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca (VEZI pt. 6, 10) 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
or. Ştefan Vodă (VEZI pt.1) 

 
10. Emigrarea în masă a cetăţenilor 

 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche 
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Mun. Bălţi 
 
 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca (VEZI pt. 6, 9) 

 
11. Dificultatea depistării persoanelor bolnave 

psihic şi declarate incapabile 
 

Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Buiucani 
 
 

12. Parvenirea informaţiei prea târziu de la MDI: 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos (recepţionate pe 2 iulie, pe 3 iulie nu 
aveau electricitate) 
 
 

10. Alte observaţii ale observatorului: 
1. Nu sunt: 

 
Raionul Hînceşti: 
s. Stolniceni 
s. Lăpuşna 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa 
 
 

2. În listele transmise la CEC lipseau datele din buletine:    
 
Raionul Tarclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Minjir 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche 
 
 
Raionul Soroca: 
s. Voloviţa (la 49 persoane) 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Antoneşti 
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3. Exclud persoanele plecate peste hotare daca sunt siguri ca nu revin: 

 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac  
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Raionul Hînceşti: 
s. Minjir 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Pîrîta 
s. Doroţcaia (indicaţia primar) 
 
 
       
        4.  Functionarii APL in timpul intocmirii listelor erau intr-o stare tensionata, si din aceasta cauza nu ne-au 
acordat timp pentru a afla intregul proces electoral:  
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
 
  
        5.    Listele NU au fost transmise pe data de 06.07.2009   din cauza ca (nu ştiau cum sa le transmită, incl. Nu 
cunosc Word-Excell, Internet, etc): 
 
 
Mun. Chişinău: 
- Pretura Centru (parţial pe 6 iulie, pe anumite secţii de vot, urmând să mai fie transmise liste şi la data de 7 

iulie – din cauza că au avut nevoie de informaţie de la Ministerul Apărării, Direcţia Instituţii Penitenciare, 
etc) 

 
 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia 
s. Cairaclia 
 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Doroţcaia (nu ştiau cum) 
s. Coşniţa 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Pelinei 
 
Raionul Soroca: 
s. Căinarii Vechi (VEZI pt.7) 
s. Stoicani (vor transmite 7 iulie) 
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Raionul Ştefan Vodă: 
or. Ştefan Vodă (telegrafa s-a îmbolnăvit) 
s. Antoneşti (nu cunosc Excell au pregătit în Word) 
 
      
        6.   Persoane care au atins virsta majoratului nu sunt inclusi in lista cu toate ca au domiciliu in raza APL: 
 
Nesemnificativ (f. puţini) 
 
        7.     APL nu era la curent ca listele trebuie prezentate la CEC până pe 06.07.2009: 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Coşniţa  
 
 
Raionul Soroca: 
s. Căinarii Vechi (VEZI pt.5) 
 
        8.    Listele au fost transmise la timp – pe data de 06.07.2009: 
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Rîşcani 
- Sectorul Buiucani 
- Sectorul Botanica 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia 
s. Chetrosu 
s. Ţarigrad 
s. Sofia 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul  
s. Crihana Veche 
s. Larga (la 3 iulie 2009) 
 
 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
S. Copceac 
 
 
Mun Bălţi 
 
 
Raionul Nisporeni: 
s. Bărboieni (2 iulie) 
Or. Nisporeni (3 iulie) 
s. Bălăureşti  (6 iulie) 
s. Soltăneşti (6 iulie) 



Page 36 of 85 

 

 
 
 
 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca 
s. Voloviţa 
 
 
Raionul Ştefan Vodă: 
s. Popeasca 
s. Antoneşti (în WORD) 
s. Carahasani 
 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
s. Minjir 
s. Lăpuşna 
s. Stolniceni 
 
 

9. Listele deja au fost afişate: 
 

Raionul Ştefan Vodă: 
s. Antoneşti (la 4 iulie 2009) 
 
 

10. Date care necesită completare: 
 
Municipiul Chişinău: 
- Sectorul Ciocana 
 
Raionul Dubăsari: 
s. Pîrîta 
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RAPORT STATISTIC GENERAL 
privind implementarea fazei a 2a şi a 3a a proiectului privind monitorizarea constituirii 

şi verificării listelor electorale pentru alegerile anticipate din 29 iulie 2009 
 

 (Perioada monitorizată 6 – 16 iulie 2009) 
 

Localităţile monitorizate şi apartenenţa politică 

 
A. Localităţile: 

 
Mun. Chişinău (PL)  
secţiile de votare nr. 22, 29, 39, 73, 76, 110, 120, 129, 132, 173, 174, 175, 202, 212, 
217, 221 
 
Mun. Bălţi (PCRM)  
secţiile de votare nr. 3 - 14, 15 – 30, 37, 41, 42, 44,  45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)  
s. Carahasani  (Independent)   
s. Popeasca (Independent)  
s. Antoneşti (Independent)  
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)    
s. Lapuşna (PLDM)  
s. Stolniceni (PLDM)     
s. Minjir (PCRM)  
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)  
s. Doroţcaia (PCRM)  

s. Pîrîta (PCRM)  

Raionul Cahul : 
or. Cahul (PCRM)  
s. Pelinei (Independent)  
s. Larga (PCRM)  
s. Crihana Veche (AMN)  
 
Raionul Drochia : 
or. Drochia (AMN)  
s. Sofia (PSD)  
s. Ţarigrad (PCRM)  
s. Chetrosu (PD)  
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Raionul Soroca : 
or. Soroca (PNL)  
s. Voloviţa (PCRM)   
s. Stoicani (AMN)  
s. Căinarii Vechi (Independent)  
 
 
Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL) , secţiile de votare nr. 23/1 şi nr. 23/3 
s. Bălăureşti (Independent) , secţia de votare nr. 9 
s. Bărboieni (Independent)  secţia de votare nr. 23/10 
s. Soltăneşti (PCRM)  secţia de votare nr. 35 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) , secţiile de votare nr. 1 şi 2 
s. Cairaclia (PCRM) , secţia de votare nr. 16 
s. Albota de Jos (PSD) , secţia de votare nr. 7 
 
Raionul GĂGĂUZIA: 
s. Copceac (Independent) (pentru comparaţie), secţia de votare nr. 49 
 
 

B. ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE (APL) – PE CRITERII DE APARTENENŢĂ 
POLITICĂ: 

 
1. Independenţi  – 8 localităţi 
2. Patria-Rodina  – 1 localitate 
3. PCRM    – 12 localităţi 
4. PL    – 2 localităţi 
5. AMN    – 3 localităţi 
6. PLDM    – 2 localităţi 
7. PNL    – 1 localitate 
8. PD    – 2 localităţi 
9. PSD    – 2 localităţi 
 

 
 

A. SINTEZA INFORMAŢIEI COLECTATE  
 
Partea I. Informaţii APL 
 

1. Au verificat administraţiile publice locale adiţional listele în 
perioada    6-14 iulie? Câte şi cum?  

A. Da, listele au fost verificate adiţional în perioada  6-14 iulie: 
 

Mun. Chişinău (PL) : 
a. pretura Centru (au verificat conform tehnicii 2+; 2-; au examinat adresările 

cetăţenilor parvenite prin telefon, poşta electronică sau adresările directe,  baza de 

date on-line a MDI) 
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b. pretura Botanica (au comparat listele cu cele ale SEL-urilor, însă nu le-au 

modificat deoarece le fac numai la cererea persoanei) 
c. pretura Râşcani (au verificat conform tehnicii 2+; 2-; prin excluderea  

militarilor/grănicerilor care au fost eliberaţi din serviciul militar, a studenţilor care 

şi-au finalizat studiile; au fost introduse persoanele care au atins majoratul şi a 

celor care nu s-au găsit în liste) 
d. pretura Buiucani (aceeași modalitate de lucru ca şi înainte de 6 iulie, şi anume,  

contactarea persoanelor prin telefon şi deplasarea la domiciliul  persoanei) 
e. pretura Ciocana (prin intermediul bazei de date a MDI şi a plângerilor 

parvenite de la cetăţeni) 
 

Mun. Bălţi (PCRM) : 
a. Au verificat persoanele din listele suplimentare din 5 aprilie şi le-au introdus în 

listele de bază,  
b. Au verificat listele de la internatul psihoneurologic şi au exclus persoanele cu 

handicap grav,  
c. Au inclus studenţii care învaţă în alte localităţi şi le-a expirat viza de reşedinţă,  
d. Au  inclus persoanele care au depus declaraţii de şedere?,  
e. Listele au fost verificate adiţional utilizând datele parvenite de la MDI, adresările 

parvenite din partea cetăţenilor 

 
 
Raionul Stefan Vodă:   
Or. Stefan Vodă  (PCRM)  (au  verificat conform tehnicii 2+; 2-, in exclusivitate cu 

ajutorul registrelor locale ) 
s. Popeasca (Independent)  ( au mers de la casă la casă ) 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)  ( au exclus persoane decedate ) 
s. Pîrîta (PCRM)  ( au  verificat conform tehnicii 2+; 2-, in exclusivitate cu ajutorul 

registrelor locale ) 

 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)      ( pentru omiterea unor greşeli )        

s. Lapuşna (PLDM)  ( introduceau seria şi numărul Buetinelor de Identitate ) 

s. Stolniceni (PLDM)  ( verificau persoanele cu viza de resedinţăretasă sau persoanele noi 

venite şi datele decedaţilor cu ajutorul registrelor locale ) 

 

Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN)  (au  verificat conform tehnicii 2+; 2-, cu ajutorul registrelor locale şi 

informaţia prezentată de către cetăţeni) 

s. Chetrosu (PD)  (în baza adresărilor persoanelor şi informaţiei primite de la CEC la 

data de 07.07.09) 

s. Ţarigrad (PCRM)  (în baza adresărilor persoanelor şi informaţiei primite de la CEC la 

data de 07.07.09) 
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Raionul Cahul: 
or. Cahul (PCRM)  (au  verificat conform tehnicii 2+; 2- şi în baza adresărilor 

cetăţenilor) 

s. Crihana Veche (AMN)  (au fost excluse doar persoanele decedate – 1 persoană) 

 
Raionul Soroca: 
or. Soroca (PNL)   (de către funcţionarii responsabili din cadrul primăriei) 

s. Voloviţa (PCRM)   (cu ajutorul registrelor locale şi ulterior informaţiei de la 

CEC) 
 

Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)   (la sesizare de către cetăţeni, autorităţile 

operau modificările în listele electorale; astfel, 

au fost radiate 8 persoane decedate în perioada 

6-12 iulie) 

s. Albota de Jos (PSD)   (de la casă la casă; rectificări efectuate la 

atenţionarea observatorului) 
 

 

B. Da, după transmiterea listelor verificate de la C.E.C. 
 
Raionul Drochia: 
s. Ţarigrad (PCRM)      (mici schimbări, conform informaţiilor de la CEC) 

 
 

C. Nu, listele nu au fost verificate adiţional în perioada  6-14 iulie. Motiv 
invocat: 
 

Raionul Stefan Vodă: 
s. Antoneşti (Independent)   ( listele sunt precise) 
s. Carahasani  (Independent)  ( listele sunt precise) 
 
Raionul Dubasari: 
s. Doroţcaia (PCRM)            ( listele sunt precise) 

 

Raionul Hincesti: 
s. Minjir (PCRM)    ( listele sunt precise ) 
 
Raionul Soroca: 
s. Stoicani (AMN)    ( nespecificat ) 
s. Căinarii Vechi (Independent)  ( nespecificat ) 
 

Raionul Drochia: 
s. Sofia (PSD)  (BSV 37 si BSV 38) ( nespecificat ) 
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Raionul Cahul: 
s. Larga (PCRM)    ( nespecificat ) 
 

 
 
Raionul NISPORENI: 
Or. Nisporeni (PL)   (motiv invocat: plecarea în deplasare a secretarului 

interimar al consiliului orăşenesc Nisporeni, Vitalie 

Lazăr, în perioada 6-12 iulie) 

s. Soltăneşti (PCRM)  (lipsă resurse umane; nu există necesitate, deoarece 

verificarea a fost efectuată la 5 aprilie) 

s.Bărboieni (Independent)   (nu există necesitate, deoarece verificarea a fost 

efectuată la 5 aprilie) 

s. Bălăureşti (Independent)   (nespecificat) 
 
Raionul TARACLIA: 
s. Cairaclia (PCRM)    (nespecificat) 
 

Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)  (APL zice că a verificat cetăţenii plecaţi peste hotare, 

însă cetăţenii intervievaţi susţin că nu au fost întrebaţi 

de nimic) 
 
 

Partea II. Informaţie despre cetăţenii intervievaţi 

 

1. Numărul locuinţelor vizitate / contactate telefonic: 

 

Mun. Chişinău (PL) – 16 secţii de votare (626 adrese) 

1. Secţia de votare nr. 120, nr 129 

i. 1 observator – 15 adrese 

2. Secţia de votare nr. 110, nr. 120 

i. 1 observator – 20 adrese 

3. Secţia de votare nr. 132, nr. 120 

i. 1 observator – 20 adrese 

4. Secţia de votare nr. 22, nr. 29 

i. 1 observator – 20 adrese 



Page 42 of 85 

 

5. Secţia de votare nr. 22, nr. 39 

i. 1 observator – 23 adrese 

6. Secţia de votare nr. nr. 221, nr. 217 

i. 1 observator – 40 adrese 

7. Secţia de votare nr. 212, nr. 217 

i. 1 observator – 35 adrese 

8. Secţia de votare nr. 202, nr. 217 

i. 1 observator – 33 adrese 

9. Secţia de votare nr. 73, nr. 76 

i. 2 observatori – 120 adrese (vizite sau prin telefon) 

10. Secţia de votare nr. 173, nr. 174, nr 175 

i. 2 observatori – 300 adrese 

 

Mun. Bălţi (PCRM) – 39 secţii de votare  (718 adrese) 

1. Secţia de votare nr. 15, nr. 16 

i. 1 observator – 90 adrese 

2. Secţia de votare nr. 37 

i. 1 observator -  18 adrese 

3. Secţia de votare nr. 41 

i. 1 observator – 10 adrese 

4. Secţia de votare nr. 42  

i. 1 observator – 5 adrese 

ii. 2 observator – 3 adrese 

iii. 3 observator – 8 adrese 

5. Secţia de votare nr. 44 

i. 1 observator – 15 adrese 

6. Secţia de votare nr. 45, nr. 47, nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr.55, nr. 56, nr. 57 

i. 1 observator – 142  adrese 
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ii. 2 observator – 100 adrese 

7. Secţia de votare nr. 15, nr. 16, nr. 18, nr.19, nr.20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 
25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 

i. 1 observator – 168 adrese 

8. Secţia de votare nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 

13, nr. 14 

i. 1 observator – 120 adrese 

ii. 2 observator – 39 adrese 

 
 
Raionul Stefan Vodă: total - 74 adrese    
   
Or. Stefan Vodă  (PCRM)          1 observator – 20 adrese 
                                       2 observator – 15 adrese 
s. Antoneşti (Independent)              1 observator – 11 adrese 
s. Carahasani  (Independent)            1 observator – 18 adrese 
s. Popeasca (Independent)                 1 observator – 10 adrese 
 
Raionul Dubasari: total - 54 adrese   

s. Coşnita (PCRM)                      1 observator – 10 adrese 
                                         2 observator – 10 adrese    
s. Doroţcaia (PCRM)                  1 observator – 10 adrese 
                                          2 observator – 13 adrese 
s. Pîrîta (PCRM)                           1 observator – 11 adrese 
 

Raionul Hincesti: total - 102 adrese   
Or. Hincesti (PD)                    1 observator – 25 adrese 
                                         2 observator – 9 adrese 
s. Lapuşna (PLDM)                     1 observator – 25 adrese 
s. Stolniceni (PLDM)                  1 observator – 20 adrese 
s. Minjir (PCRM)                         1 observator – 23 adrese 

 

Raionul Drochia:  total - 78 adrese   
Or. Drochia (AMN)                    1 observator – 10 adrese 
                                         2 observator – 11 adrese 
s. Sofia (PSD)                             1 observator – 11 adrese 
s. Ţarigrad (PCRM)                     1 observator – 28 adrese 
s. Chetrosu (PD)                     1 observator – 18 adrese 
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Raionul Cahul: total - 126 adrese 
Or. Cahul (PCRM)                       1 observator - 76 adrese 
                                         2 observator – 12 adrese 
s. Pelinei (Independent)                      1 observator – 10 adrese 
s. Larga (PCRM)                          1 observator – 16 adrese 
s. Crihana Veche (AMN)          1 observator – 12 adrese 
 
 
Raionul Soroca : total - 109 adrese 
Or. Soroca (PNL)                      1 Observator – 13 adrese 
                                         2 observator - 13 adrese 
s. Voloviţa (PCRM)                      1 observator – 17 adrese 
s. Căinarii Vechi (Independent)        1 observator – 29 adrese 
s. Stoicani (AMN)                       1 observator – 37 adrese 
 

 

Raionul NISPORENI (TOTAL - 262):  

Or. Nisporeni (PL)                                 1 observator – 12 chestionare (118 adrese accesate,  
din 193 vizitate/contactate) 

                                      2 observator – 12 chestionare (contactat telefonic,  
reticenţa cetăţenilor la vizite) 

s. Bărboieni (Independent)             1 observator – 12 adrese (din 25 vizitate/contactate) 

s. Bălăureşti (Independent)               1 observator – 71 adrese (din 107 

vizitate/contactate) 

 

Raionul TARACLIA (TOTAL - 97): 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  1 observator – 50 adrese (din 54 vizitate/contactate) 
     2 observator – 20 adrese (din 20 vizitate/contactate) 
s. Cairaclia (PCRM)    1 observator – 10 adrese (din 10 vizitate/contactate) 
s. Albota de Jos (PSD)   1 observator – 13 adrese (13 vizitate/contactate) 
 
 

Autonomia Găgăuză (TOTAL - 12): 
s. Copceac (Independent)   1 observator – 12 adrese 
 

 
 

2. Numărul persoanelor intervievate (inclusiv contactate 
telefonic): 

 
Mun. Chişinău (PL) – 16 secţii de votare (406 persoane intervievate; 140 
chestionare) 
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1. Secţia de votare nr. 120, nr 129 

i. 1 observator – 30 persoane (10 chestionare) 

2. Secţia de votare nr. 110, nr. 120 

i. 1 observator – 28 persoane (9chestionare) 

3. Secţia de votare nr. 132, nr. 120 

i. 1 observator – 100 persoane (15 chestionare) 

4. Secţia de votare nr. 22, nr. 29 

i. 1 observator – 20 persoane (11 chestionare) 

5. Secţia de votare nr. 22, nr. 39 

i. 1 observator – 12 persoane  ( 12 chestionare) 

6. Secţia de votare nr. nr. 221, nr. 217 

i. 1 observator – 50 persoane (18 chestionare) 

7. Secţia de votare nr. 212, nr. 217 

i. 1 observator – 17 persoane (12 chestionare) 

8. Secţia de votare nr. 202, nr. 217 

i. 1 observator – 19 persoane (10 chestionare) 

9. Secţia de votare nr. 73, nr. 76 

i. 2 observatori – 80 persoane (20 chestionare) 

10. Secţia de votare nr. 173, nr. 174, nr 175 

i. 2 observatori – 50 persoane (23 chestionare) 

 

Mun. Bălţi (PCRM) – 39 secţii de votare (442 persoane intervievate/169 
chestionare) 

1. Secţia de votare nr. 15, nr. 16 

i. 1 observator – 70 persoane ( 16 chestionare) 

2. Secţia de votare nr. 37 

i. 1 observator -  18 persoane ( 18 chestionare) 

3. Secţia de votare nr. 41 
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i. 1 observator – 10 persoane ( 10 chestionare) 

4. Secţia de votare nr. 42  

i. 1 observator – 0 persoane 

ii. 2 observator – 0 persoane 

iii. 3 observator – 8 persoane ( 8 chestionare) 

5. Secţia de votare nr. 44 

i. 1 observator – 15 persoane ( 15 chestionare) 

6. Secţia de votare nr. 45, nr. 47, nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr.55, nr. 56, nr. 57 

i. 1 observator – 80 persoane (22 chestionare) 

ii. 2 observator – 60 persoane  (22 chestionare) 

7. Secţia de votare nr. 15, nr. 16, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr.21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 

25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 29, nr. 30 

i. 1 observator – 100 persoane (14 chestionare) 

8. Secţia de votare nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 

13, nr. 14 

i. 1 observator – 60 persoane (23 chestionare) 

ii. 2 observator – 21 persoane ( 21 chestionare) 

 
 
Raionul Stefan Vodă: total - 57 persoane intervievate  
Or. Stefan Vodă  (PCRM)          1 observator – 14 persoane intervievate 
                                       2 observator – 10 persoane intervievate 
s. Antoneşti (Independent)                 1 observator – 11 persoane intervievate 
s. Carahasani  (Independent)            1 observator – 12 persoane intervievate 
s. Popeasca (Independent)                 1 observator – 10 persoane intervievate 
 
 

Raionul Dubasari: total - 49 persoane intervievate 

s. Coşnita (PCRM)                      1 observator – 9 persoane intervievate 
                                        2 observator – 10 persoane intervievate 
s. Doroţcaia (PCRM)                  1 observator – 10 persoane intervievate 
                                        2 observator – 10 persoane intervievate 
s. Pîrîta (PCRM)                          1 observator – 10 persoane intervievate 
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Raionul Hincesti: total -  56 persoane intervievate  

Or. Hincesti (PD)                   1 observator – 9 persoane intervievate 
                                        1 observator – 11 persoane intervievate 
s. Lapuşna (PLDM)                    1 observator – 12 persoane intervievate 
s. Stolniceni (PLDM)                 1 observator – 12 persoane intervievate 
s. Minjir (PCRM)                        1 observator – 12 persoane intervievate 
 

 

Raionul Drochia: total - 72 persoane    
Or. Drochia (AMN)                   1 observator – 10 persoane 
                                        2 observator – 19 persoane 
s. Sofia (PSD)                           1 observator – 11 persoane 
s. Ţarigrad (PCRM)                    1 observator – 21 persoane 
s. Chetrosu (PD)                   1 observator – 11 persoane 
 
 
Raionul Cahul: total -  129 persoane 
Or. Cahul (PCRM)                      1 observator - 68 persoane 
                                        2 observator – 15 persoane 
s. Pelinei (Independent)                      1 observator – 20 persoane 
s. Larga (PCRM)                         1 observator – 16 persoane 
s. Crihana Veche (AMN)          1 observator – 10 persoane 
 
 
Raionul Soroca : 119 persoane 
Or. Soroca (PNL)                      1 Observator – 10 persoane 
                                         2 observator – 13 persoane 
s. Voloviţa (PCRM)                     1 observator – 12 persoane 

s. Căinarii Vechi (Independent)        1 observator – 36 persoane 

s. Stoicani (AMN)                      1 observator – 25 persoane    

 

Raionul NISPORENI: 60 persoane 
Or. Nisporeni (PL)    24 chestionare (24 persoane) 
S.Bărboieni (Independent)            12 chestionare (20 persoane)    
s. Bălăureşti (Independent)   12 chestionare (12 persoane) 
s. Soltăneşti (PCRM)    12 chestionare (12 persoane) 
 
 
Raionul TARACLIA: 66 persoane 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  43 chestionare (43 persoane) 
s. Cairaclia (PCRM)    10 chestionare (10 persoane) 
s. Albota de Jos (PSD)   13 chestionare (13 persoane)   
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Autonomia Găgăuză: 12 persoane 
s. Copceac (Independent)   12 chestionare (12 persoane) 
 

 

3. Criterii de selectare a persoanelor intervievate: 
 

A. Persoane cu data nașterii înainte de anul 1940: 

 
Mun. Chişinău (PL) - 30 persoane 

 

Mun. Bălţi (PCRM) - 55 persoane 

 
Raionul Stefan Vodă:  
Or. Stefan Vodă  (PCRM)   1 observator – 3 persoane  
s. Antoneşti (Independent)  1 observator – 3 persoane  
s. Popeasca (Independent)  1 observator – 3 persoane  
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)    1 observator – 3 persoane 
                                              2 observator – 2 persoane 
s. Lapuşna (PLDM)                           1 observator – 10 persoane 
s. Stolniceni (PLDM)                        1 observator – 8 persoane 
s. Minjir (PCRM)                               1 observator – 11 persoane 
 
Raionul Drochia: 
s. Chetrosu (PD)                         1 observator –2 persoane                                                
s. Sofia (PSD)                                1 observator – 2 persoane 
 

Raionul Soroca: 

s. Stoicani (AMN)                       1 observator – 3 persoane    

 

Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)   1 persoană       
s. Soltăneşti (PCRM)   5 persoane                               
s.Bărboieni (Independent)  2 persoane                            
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Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  16 persoane 
s. Cairaclia (PCRM)    1 persoană 
s. Albota de Jos (PSD)   3 persoane 
 
 
 

B. Persoane care au atins vârsta majoratului: 

 
Mun. Bălţi (PCRM):    9 persoane 

 
Raionul Stefan Vodă:  
s. Popeasca (Independent)   1 observator – 1 persoană                            
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)                         1 observator – 1 persoană 

 

 Raionul Soroca: 

s. Stoicani (AMN)                            1 observator – 3 persoane    

 

C. 4 sau mai multe persoane la aceeaşi adresă: 

 
Mun. Chişinău (PL):   48 persoane 
 
 

Mun. Bălţi (PCRM):    32 persoane 

 
Raionul Stefan Vodă:  
Or. Stefan Vodă  (PCRM)   1 observator – 1 persoană 
s. Carahasani  (Independent)           1 observator – 3 persoane  
s. Antoneşti (Independent)                1 observator – 8 persoane   
s. Popeasca (Independent)               1 observator – 1 persoană 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)                              1 observator – 5 persoane 
                                               2 observator – 2 persoane 
s. Doroţcaia (PCRM)                    1 observator – 2 persoane 
                                               2 observator – 4 persoane 
s. Pîrîta (PCRM)                           1 observator – 6 persoane 
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Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)                         1 observator – 3 persoane 
                                              2 observator – 4 persoane 
s. Stolniceni (PLDM)                             1 observator – 2 persoane 
 
 
Raionul Drochia:   
s. Ţarigrad (PCRM)                             1 observator – 3 persoane  
s. Chetrosu (PD)                            1 observator – 4 persoane 
s. Sofia (PSD)                                        1 observator – 4 persoane 
 
 
 
 
Raionul Cahul: 
or. Cahul (PCRM)                               1 observator – 4 persoane 
s. Crihana Veche (AMN)                 1 observator – 5 persoane 
s. Larga (PCRM)                                 1 observator – 5 persoane 

 

Raionul Soroca: 

or. Soroca (PNL)                              1 observator – 4 persoane 

s. Stoicani (AMN)                              1 observator – 2 persoane 
s. Voloviţa (PCRM)                              1 observator – 3 persoane 
s. Căinarii Vechi (Independent)        1 observator – 2 persoane 
 

 

Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)   11 persoane       
s. Soltăneşti (PCRM)   4 persoane                               
s.Bărboieni (Independent)  2 persoane                            
s. Bălăureşti (Independent)  4 persoane 

 

Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  17 persoane 
s. Cairaclia (PCRM)    1 persoană 
s. Albota de Jos (PSD)   4 persoane 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)   9 persoane 
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D. Aleatoriu: 

 
Mun. Chişinău (PL):   65 persoane 

 

Mun. Bălţi (PCRM):    65 persoane 

 
Raionul Stefan Vodă:       
Or. Stefan Vodă  (PCRM)   1 observator – 9 persoană 
                                                     2 observator – 10 persoane  
s. Carahasani  (Independent)           1 observator –  9 persoane  
s. Antoneşti (Independent)                 1 observator – 1 persoană 
s. Popeasca (Independent)                 1 observator – 4 persoană 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)    1 observator – 5 persoane 
                                               2 observator – 7 persoane 
s. Doroţcaia (PCRM)                         1 observator – 8 persoane 
                                               2 observator – 6 persoane 
s. Pîrîta (PCRM)                                      1 observator – 4 persoane 
 
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)                         1 observator – 2 persoane 
                                              2 observator – 5 persoane 
s. Lapuşna (PLDM)                           1 observator – 2 persoane 
s. Stolniceni (PLDM)                        1 observator – 2 persoane 
s. Minjir (PCRM)                               1 observator – 1 persoane 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN)                        1 observator – 18 persoane 
s. Ţarigrad (PCRM)                              1 observator – 10 persoane 
s. Sofia (PSD)                                    1 observator – 4 persoane 
 
 
Raionul Cahul: 
or. Cahul (PCRM)                                1 observator – 41 persoane 
s. Crihana Veche (AMN)                   1 observator – 3 persoane  
s. Larga (PCRM)                                   1 observator – 11 persoane 
s. Pelinei (Independent)                      1 observator – 7 persoane 
 



Page 52 of 85 

 

 

Raionul Soroca: 

or. Soroca (PNL)                               1 observator – 17 persoane 

s. Stoicani (AMN)                               1 observator – 4 persoane 

s. Căinarii Vechi (Independent)        1 observator – 10 persoane 

s. Voloviţa (PCRM)                               1 observator – 9 persoane 

 

Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)   11 persoane       
s.Bărboieni (Independent)   8 persoane                            
s. Bălăureşti (Independent)  8 persoane 

 

Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  14 persoane 
s. Cairaclia (PCRM)    8 persoană 
s. Albota de Jos (PSD)   6 persoane 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)   3 persoane 

 

 

E. Cămine studenţeşti 
 
Mun. Chişinău (PL):   20 persoane 

 
 
 

F. Viză de reşedinţă modificată recent 
 
Mun. Bălţi (PCRM):    1 chestionar 
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4. Descrieţi câteva cazuri unde au fost depistate anumite încălcări 
în constituirea listelor electorale (incl. neverificarea lor) 

 

A. persoanele au fost scrise mai multe ori (nesemnificativ – vezi mai jos): 
 

Mun. Chişinău (PL) - 1            

1. Secţia de votare nr. 110  (1 persoană) 

Raionul Dubasari: 
s. Doroţcaia (PCRM)                   (1 persoană )   
 
Raionul Drochia: 
s. Chetrosu (PD)                      (număr mic de persoane) 

Raionul Soroca: 

s. Căinarii Vechi (Independent)        (5 persoane) 

Raionul TARACLIA:  
Or. Taraclia (Patria-Rodina) 1 observator (persoană cu nume de domnişoară şi 

numele soţului, inclusă de 2 ori la diferite adrese)  
2 observator (persoane cu aceleaşi date – 1  

caz, persoane cu date de buletin identice, dar adrese 

diferite –1, persoane diferite, dar cu adrese, serie şi 

număr buletin  identice – 1) 
 
s. Albota de Jos (PSD)   1 observator (2 cazuri)            
 
 

B. persoanele plecate peste hotare sunt radiate sau nu sunt înscrise în listele 
electorale: 

 

Mun. Chişinău (PL)  – 2  

Secţia de votare nr. 202 şi nr. 217  - 2 persoane 

 
 
Raionul Dubasari: 
s. Doroţcaia (PCRM)                  ( majoritatea) 
s. Pîrîta (PCRM)  
 
 
Raionul Cahul: 
s. Larga (PCRM)  
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Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos (PSD)   un candidat în funcţia de deputat în parlament, 

reprezentant al PCRM, Zinaida Chistruga, a dat 
indicaţia de a exclude din liste persoanele plecate 
peste hotare. Conform raportului observatorului, 
aceste schimbări nu au fost efectuate de către APL. 

 
 

C. nu sunt incluse persoanele cu drept de vot în liste: 

 

Mun. Chişinău (PL)    – 9 persoane: 
Secţia de votare nr. 73  – 3 persoane (2 şi-au schimbat numele de familie, 1 

viza de reşedinţă recentă) 
Secţia de votare nr. 76  – 5 persoane (4 Şi-au schimbat numele de familie, 1 

persoană a atins majoratul) 
Secţia de votare nr. 212   – 1 persoană 
 
 

Mun. Bălţi (PCRM)    – 2 persoane  

 

Raionul Soroca: 

or. Soroca (PNL)     – 14 persoane  
s. Voloviţa (PCRM)                      – 6 persoane  
s. Stoicani (AMN)                       – 4 persoane 
s. Căinarii Vechi (Independent)         – 2 persoane 
 

 

Raionul Cahul: 

or. Cahul (PCRM)     – 1 persoană 

 

Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  – 1 persoană 
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D. sunt incluse în liste persoane decedate: 

Mun. Chişinău (PL) – 10 persoane  (în 5 secţii de vot – numărul total de secţii de 
vot în Mun. Chişinău (PL) este 293) 

1. Secţia de votare nr. 73   – 2 persoane 

2. Secţia de votare nr. 202 şi nr. 217  – 5 persoane (lista din 13.07.09) 

3. Secţia de votare nr. 212   – 2 persoane 

4. Secţia de votare nr.  221  – 1 persoană (dar nu este inclusă nici în lista  

parvenită de la CEC) 

 

Mun. Bălţi (PCRM)     – 3 persoane 

 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Doroţcaia (PCRM)                        (1 persoană ) 
 
 
Raionul Stefan Vodă:       
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                 ( 1 persoană) la solicitarea observatorului au 

fost soluţionate 

 

Raionul Cahul: 

s. Pelinei (Independent)                              – 2 persoane 

 

Raionul Soroca: 

s. Căinarii Vechi (Independent)                  – 6 persoane 

 

Raionul NISPORENI:  

Or. Nisporeni (PL)       1 observator – 1 caz identificat 

      2 observator – 10 cazuri identificate 
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Raionul TARACLIA: 

Or. Taraclia (Patria-Rodina)   1 caz identificat 

        

E. Sunt incluse persoane cu viza de reşedinţă retrasă / persoane 
neidentificabile, adrese greşite: 

 
Mun. Chişinău (PL) -  1854 

1. Secţia de votare nr. 73   – 9 persoane neidentificabile;  2 persoane cu  
viza de reşedinţă retrasă; 1 bloc ce nu există; 

2. Secţia de votare nr. 76   – 1 persoană neidentificabilă, dar inclusă în  
listă 

3. Secţia de votare nr. 110   – 1 persoană cu viza retrasă, 4 persoane şi-au  
schimbat domiciliul cu 4 ani în urmă 

4. Secţia de votare nr. 132   – mai multe persoane cu viza expirată din  
căminele de pe str. Korolenko 61/2 şi 61/3 

5. Secţia de votare nr. 202 şi nr. 217  – 9 persoane cu viza de reşedinţă retrasă  
(lista din 13.07.09) 

6. Secţia de votare nr. 217   – 3017 absolvenţi ai UTM, dintre care 40%  
sunt din Chişinău, respectiv 60 % din 3017 
(~1800) care nu au fost radiaţi din liste  

7. Secţia de votare nr. 212   – 12 persoane şi-au schimbat locul de  
reşedinţă; 1 persoană neidentificabilă 

8. Secţia de votare nr. 217   – 14 persoane (absolvenţi) 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM) - 7 

1. 4 persoane     – şi-au retras viza de reşedinţă 
2. 1 adresă     – inexistentă 
3. 2 adrese     – greşite 

 

 
Raionul Stefan Vodă:    
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                 ( 3 persoane) la solicitarea observatorului au 

fost soluţionate 
  
Raionul Dubasari: 
s. Doroţcaia (PCRM)                 ( 2 persoane) 
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)          ( la o adresă unde locuiesc 2 persoane sunt  

incluse încă 4 persoane care şi-au retras viza 
cu 10 ani în urmă ) 
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Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM)                   – 2 persoane 
 
 
Raionul Soroca: 

s. Voloviţa (PCRM)                  – 4 persoane 

s. Căinarii Vechi (Independent)      – 5 persoane care şi-au schimbat numele de 

familie 

         

Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)      1 observator – 7 cazuri identificate 
      2 observator – 3 cazuri identificate 
 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)   2 cazuri identificate         

 
 
 

F. Lipseşte numărul şi seria buletinului de identitate: 

 

Raionul Cahul: 

s. Larga (PCRM)                        – (numărul de persoane nu este cunoscut) 

 

Raionul Soroca: 

s. Căinarii Vechi (Independent)       – 31 persoane  

s. Voloviţa (PCRM)                  – 49 persoane 

 

Raionul NISPORENI: 
Or. Nisporeni (PL)    – 138 cazuri 
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Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)  – cca 40% din 1626, numărul persoanelor incluse în 

listele electorale (secţia nr. 2) 

 

G. Nu au fost depistate încălcări grave şi multiple în constituirea listelor 
electorale: 

 

Mun. Chişinău (PL) – 4 secţii 

1. Secţia de votare nr. 129 

2. Secţia nr. 29 

3. Secţia nr. 22 

4. Secţia nr. 39 

 

 

Raionul Stefan Vodă: 

s. Popeasca (Independent)  
s. Carahasani  (Independent)  
s. Antoneşti (Independent)  
 
 

Raionul Dubasari: 

s. Coşnita (PCRM)                              
 

Raionul Hincesti: 
s. Lapuşna (PLDM)  
s. Stolniceni (PLDM)   
s. Minjir (PCRM)  
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN)  
s. Sofia (PSD)  
s. Ţarigrad (PCRM)   ( informaţia de la CEC nu a fost deplină, persoanele decedate 

–doar până la 5 aprilie 2009) 
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Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche (AMN)  

 

Raionul NISPORENI: 
s. Soltăneşti (PCRM) 
s. Bălăureşti (Independent) 
s. Bărboieni (Independent) 
 
 
Raionul TARACLIA: 
s. Cairaclia (PCRM) 

 

 

5. Afirmaţiile observatorilor în procesul de verificare de la casă la 
casă: 

 
A. Adresa există şi persoana a fost localizată/contactată: 

 
 

Mun. Chişinău (PL) - 71 
1. Secţia de votare nr. 173, nr. 174, nr. 175  – 23 chestionare 
2. Secţia de votare nr. 22, nr. 39    – 8 chestionare 
3. Secţia de votare nr. 22, nr. 29    – 11 chestionare 
4. Secţia de votare nr. 212, nr. 217   – 1 chestionar 
5. Secţia de votare nr. 132, nr. 120   – 2 chestionare 
6. Secţia de votare nr. 110, nr. 120   – 6 chestionare 
7. Secţia de votare nr. 120, nr. 129   – 7 chestionare 
8. Secţia de votare nr. 73, nr. 76    – 13 chestionare 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM)      – 116 chestionare 
 
 
Raionul Stefan Vodă: total – 37 persoane 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                       -  13 persoane intervievate 
s. Carahasani  (Independent)                           -  12 persoane intervievate 
s. Antoneşti (Independent)                               -  5 persoane intervievate 
s. Popeasca (Independent)                                - 7 persoane intervievate 
 
 
Raionul Dubasari: total – 37 persoane 
s. Coşnita (PCRM)                                 –  18 persoane intervievate 
s. Doroţcaia (PCRM)                             –  9 persoane intervievate 
s. Pîrîta (PCRM)                                     –  10 persoane intervievate 
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Raionul Hincesti: total – 41 persoane 
Or. Hincesti (PD)                              –  20 persoane intervievate 
s. Lapuşna (PLDM)                                –  12 persoane intervievate 
s. Stolniceni (PLDM)                             –  7 persoane intervievate 

s. Minjir (PCRM)                                    –  12 persoane intervievate 

 
Raionul Drochia: total – 53 persoane     
or. Drochia (AMN)                         – 21 persoane intervievate 
s. Ţarigrad (PCRM)                          – 12 persoane intervievate 
s. Chetrosu (PD)                          – 10 persoane intervievate 
s. Sofia (PSD)                                – 10 persoane intervievate 
 
 
 
Raionul Soroca, total – 35 persoane 
Or. Soroca (PNL)                         – 19 persoane intervievate 
s. Stoicani (AMN)                          – 7 persoane intervievate 
s. Căinarii Vechi (Independent)               – 4 persoane intervievate 
s. Voloviţa (PCRM)                          – 5 persoane intervievate 
 
 
Raionul Cahul, total – 65 persoane  
Or. Cahul (PCRM)                            – 29 persoane intervievate 
s. Crihana Veche (AMN)               – 10 persoane intervievate 
s. Larga (PCRM)                               – 14 persoane intervievate 
s. Pelinei (Independent)                            – 12 persoane intervievate 
 
 

Raionul NISPORENI: 
Or. Nisporeni (PL)      1 observator – 12 persoane 
       2 observator – 4 persoane 
s. Soltăneşti (PCRM)      1 observator - 9 persoane 
s. Bălăureşti (Independent)    1 observator – 10 persoane 
s.Bărboieni (Independent)      1 observator – 12 persoane 
 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)    1 observator – 17 persoane 
       2 observator – 18 persoane 
s. Cairaclia (PCRM)      1 observator – 10 persoane 
s. Albota de Jos (PSD)     1 observator – 13 persoane 
 
 
 
 
Autonomia Găgăuză – total 12 persoane: 
s. Copceac (Independent)     1 observator – 12 persoane 
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B. Adresa există dar persoana temporar lipseşte (inclusiv este    peste 
hotare): 

 
 
Mun. Chişinău (PL) – 11 chestionare 
1. Secţia de votare nr. 217, nr. 221  – 1 chestionar 
2. Secţia de votare nr. 132, nr. 120  – 3 chestionare 
3. Secţia de votare nr. 110, nr. 120  – 3 chestionare 
4. Secţia de votare nr. 120, nr. 129  – 1 chestionar ( 25 persoane) 
5. Secţia de votare nr. 73, nr. 76   – 3 chestionare 
 
Mun. Bălţi (PCRM)     – 12 chestionare 
 
 
Raionul Stefan Vodă: total – 15 persoane 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                       –  3 persoane intervievate 
                                                   –  3 persoane intervievate 
s. Antoneşti (Independent)                              – 6 persoane intervievate 
s. Popeasca (Independent)                               – 3 persoane intervievate 
 
Raionul Dubasari: total – 9 persoane 
s. Doroţcaia (PCRM)                        –  9 persoane intervievate 
 
Raionul Hincesti: total – 10 persoane 
Or. Hincesti (PD)                          – 5 persoane intervievate 

s. Lapuşna (PLDM)                            – 5 persoane intervievate 

 
Raionul Drochia, total ( 3 persoane ) 
or. Drochia (AMN)                           – 1 persoane intervievate 
s. Ţarigrad (PCRM)                            – 1 persoane intervievate 
s. Chetrosu (PD)                           – 1 persoane intervievate 

 
 

Raionul Soroca, total ( 10 persoane ) 
s. Stoicani (AMN)                             – 3 persoane intervievate 
s. Căinarii Vechi (Independent)                 – 2 persoane intervievate 
S .Voloviţa                           – 5 persoane intervievate 
 
 
Raionul Cahul, total ( 17 persoane) 
Or. Cahul (PCRM)                             – 15 persoane intervievate 
s. Crihana Veche (AMN)                – 1 persoane intervievate 
S Larga                                 – 1 persoane intervievate 
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Raionul NISPORENI: total 3 persoane 
Or. Nisporeni (PL)      2 observator – 1 persoană 
s. Bălăureşti (Independent)    1 observator – 2 persoane 
 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)    2 observator – 5 persoane 
 
 
 
 

C. Adresa există dar persoana şi-a schimbat viza de reşedinţă: 
 
Mun. Chişinău (PL) – 20 - chestionare 
1. Secţia de votare nr. 212, nr. 217  – 1 chestionar (3 studenţi – viza expirată 1  

iulie 2009) + 7 chestionare + 1 chestionar 
(300 studenţi pe liste) 

2. Secţia de votare nr 202, nr. 217  – 1 chestionar ( + 1 persoană la decedat) 
3. Secţia de votare nr 202, nr. 217  – 5 chestionare  
4. Secţia de votare nr. 132, nr. 120  – 1 chestionar 
5. Secţia de votare nr. 110, nr. 120  – 2 chestionare 
6. Secţia de votare nr. 129, nr. 120  – 1 chestionar 
7. Secţia de votare nr. 73, nr. 76   – 1 chestionar 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM)     – 6 chestionare 
 
 
 
Raionul Stefan Vodă: total – 1 persoană  
s. Antoneşti (Independent)                                – 1 persoană intervievată 
 

Raionul Soroca, total ( 7 persoane ) 
Or. Soroca (PNL)                              – 2 persoane intervievate 
s. Căinarii Vechi (Independent)                    – 4 persoane intervievate 
s. Voloviţa (PCRM)                               – 1 persoană intervievată 
 
 
Raionul NISPORENI: 
Or. Nisporeni (PL)     2 observator – 2 persoane 
 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)   1 observator – 2 persoane 
      2 observator – 1 persoană 
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D. Adresa există dar persoana a decedat: 
 
Mun. Chişinău (PL) – 10 chestionare 
1. Secţia de votare nr. 212, nr. 217  – 2 chestionare 
2. Secţia de votare nr 202, nr. 217  – 4 chestionare 
3. Secţia de votare nr. 132, nr. 120  – 2 chestionare 
4. Secţia de votare nr. 73, nr. 76   – 2 chestionare 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM) – 6 chestionare 
 
 
Raionul Stefan Vodă: total – 3 persoane      
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                      –  2 persoane intervievate 
s. Antoneşti (Independent)                              – 1 persoană intervievate 
 
 
 
Raionul Dubasari: total – 1 persoană 
s. Doroţcaia (PCRM)                      –  1 persoane intervievate 
 

 

Raionul NISPORENI: total – 1 persoană 
Or. Nisporeni (PL)     2 observator – 1 persoană 
 
 
Raionul TARACLIA: total – 1 persoană 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)   2 observator – 1 persoană 
 
 

 

E. Adresa există dar persoana nu locuieşte la această adresă: 
 
 
Mun. Chişinău (PL) – 5 chestionare 
1. Secţia de votare nr. 212, nr. 217  – 1 chestionar 
2. Secţia de votare nr. 202, nr. 217  – 1 chestionar (proprietarul nu ştie cine sunt,  

A. Doga 34, ap. 51) 
3. Secţia de votare nr. 132, nr. 120  – 2 chestionare 
4. Secţia de votare nr. 73, nr. 76   – 1 chestionar 

 
 

Mun. Bălţi (PCRM)     – 3 chestionare 
 
 
 
Raionul Stefan Vodă: total – 1 persoană 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                      –  2 persoane intervievate 
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Raionul Dubasari: total – 1 persoană 
s. Coşnita (PCRM)                              –  1 persoane intervievate 
 
 
Raionul Hincesti: total – 2 persoane 

Or. Hincesti (PD)                              – 2 persoane intervievate 
 
 
 
Raionul NISPORENI: total – 5 persoane 
Or. Nisporeni (PL)     2 observator – 5 persoană 
 
 
 
Raionul TARACLIA: total – 1 persoană 
Or. Taraclia (Patria-Rodina)   1 observator – 1 persoană 
 
 
 

F. Adresa nu există, persoana nu a fost contactată: 
 
 
Mun. Chişinău (PL) – 1 chestionar 
1. Secţia de votare nr. 120, nr. 129  – 1 chestionar 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM)     – 6 chestionare 
 
 

G. Adresa nu există sau este greşita, dar persoana a fost contactată 
 
 
Mun. Chișinău – 1 chestionar 
1. Secţia de votare nr. 132, nr. 120  – 1 chestionar 

 
Mun. Bălţi (PCRM)     – 7 chestionare 
 
 
 

H. Adresa există, dar persoana nu a fost contactată  
 
Mun. Chişinău (PL) – 2 chestionare 
1. Secţia de votare nr. 129, nr. 120  – 2 chestionare 
 
Mun. Bălţi (PCRM)     – 12 chestionare 
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6. Au primit Birourile Secţiilor de Votare listele electorale până la 
data de 14 iulie, inclusiv? Raportaţi câte birouri le-au primit la 
timp şi câte nu. Motivele invocate de APL. 

  
A. Da, birourile secţiilor de votare au primit listele electorale până la 

data de 14 iulie inclusiv: 

 
Mun. Chişinău (PL) – 4 secţii 

1. Secţia de votare nr. 173, 174, 175 ( la 13.07.09) 

2. Secţia de votare nr.  39 – 14.07.09 

 

 

Mun. Bălţi (PCRM) – 38 secţii 

1. Secţiile de votare nr. 3 – 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
37, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (14.07.09) 

 
 
Raionul Stefan Vodă: 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)         – BSV Nr.1 ( 14 iulie )       
s. Carahasani  (Independent)            ( 12 iulie) 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)                     BSV Nr.1 ( 14 iulie ) 
 
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)       BSV 3    ( 14 iulie ) 
                            BSV 2    ( 15 iulie ) 
s. Lapuşna (PLDM)                      ( 14 iulie) 
s. Stolniceni (PLDM)                   ( 14 iulie) 
s. Minjir (PCRM)                          ( 14 iulie) 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN)  
S. Sofia (PSD)  
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Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM)     (BSV nr. 7/1-2) 
s. Pelinei (Independent)  
s. Larga (PCRM)  
 
 
Raionul Soroca: 
or. Soroca (PNL)  

s. Voloviţa (PCRM)   

 

Raionul TARACLIA:  
Or. Taraclia (Patria-Rodina)   1 observator – secţia nr. 1 (14 iulie) 

     2 observator – secţia nr. 2 (14 iulie) 

s. Cairaclia (PCRM)     (12 iulie) 

s. Albota de Jos (PSD)   (14 iulie)   

 
 
                         

B. Nu, birourile secţiilor de votare nu au primit listele electorale până 
la data de 14 iulie inclusiv. Când le-au primit?: 

 
Mun. Chişinău (PL) – 11 secţii 

1. Secţia de votare nr. 22   (nu s-a constituit BSV până la data de 16.07.09) 

2. Secţia  de votare nr. 29, 217, 221, 212, 202, 132, 120, 110, 129  

(la data de 15.07.09)  

3. Secţia de votare 73, 76   (la 16.07.09) 

 
Mun. Bălţi (PCRM) – 2 secţii 

1. Secţiile de votare nr. 41, 42  ( la 15.07.09) 

 
Raionul Stefan Vodă: 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)  secţa Nr.2  ( 15 iulie, şi a fost constituit BSV ) 

s. Popeasca (Independent)          ( in perioada monitorizată nu au primit listele de la 
CEC) 

s. Antoneşti (Independent)         ( in perioada monitorizată nu au primit listele de la 
CEC, BSV a fost constituit pe 14iulie) 
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Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)              BSV Nr.2 ( 15 iulie ) 

BSV Nr.3 ( in perioada monitorizată nu au primit 
listele de la CEC) 

s. Doroţcaia (PCRM)         BSV Nr.1 ( 16 iulie de la APL ) 
s. Pîrîta (PCRM)               BSV ( 16 iulie din motiv ca la APL au fost făcute unele 

modificări ) 
 
 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM)     BSV nr. 7/1-4 pe 15iulie odată cu formarea BSV 
s. Crihana Veche (AMN)   un birou pe 15 iulie si altul pe 16 iulie (au fost 

transmise de către APL) 
 
 
Raionul Drochia: 
s. Ţarigrad (PCRM)     BSV 45, 46 pe 15 iulie, (nespecificat) 
s. Chetrosu (PD)   toate trei BSV au primit listele electorale pe 15 iulie 

(motivul fiind timpul prelungit de compilare de către 
APL)  

 
 
Raionul Soroca: 
s. Stoicani (AMN)   BSV a primit listele electorale la data de 15 iulie (nu a 

putut lămuri) 
s . Căinarii Vechi  listele nu au fost primite nici la data de 16 iulie 

(motivul – întârzierea răspunsului de la CEC). 
 

 

Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)    1 observator - secţia nr. 23/1 (15 iulie) 

                           2 observator - secţia nr. 23/3 (15 iulie) 

s. Bălăureşti (Independent)    (17 iulie) 

s. Soltăneşti (PCRM)     (16 iulie) 

s.Bărboieni (Independent)   (15 iulie) 
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Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)    (15 iulie) 
 
 

 

7. Au afişat Birourile Secţiilor de Votare listele electorale până la 
data de 14 iulie inclusiv? Dacă nu, când? Cum au motivat? 

 
A. Da, birourile secţiilor de votare au afişat listele electorale până la data de 

14 iulie: 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM) 

1. Secţia de votare nr. 10 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
s. Carahasani  (Independent)  ( la 12 iulie) 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)              BSV Nr.2 ( 14 iulie ) 

 

Raionul Hincesti: 

Or. Hincesti (PD)       BSV 3 ( 14 iulie) 

 

Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM)     BSV nr. 2 
 
 
Raionul Soroca: 
Or. Soroca (PNL)  

s. Voloviţa (PCRM)  

 
 
 
Raionul TARACLIA:  
s. Cairaclia (PCRM)             (12 iulie) 

 
 
 

B. Da, birourile secţiilor de votare au afişat listele electorale, dar după  14 
iulie. Motivul invocat: 
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Mun. Chişinău (PL) 
1. Secţia de votare nr. 132   - 15. 07.09 (Primirea tardivă a listelor de la CEC) 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM)  
Secţia de votare nr. 10 
 
 
Raionul Stefan Vodă:  
Or. Stefan Vodă  (PCRM)    secţia Nr.2 ( 16 iulie) (motivul ca au primit listele pe  

data de 15 iulie) 
 
 
 
 
Raionul Dubasari: 

s. Coşnita (PCRM)                        BSV Nr.2 ( 15 iulie au primit listele) 
s. Pîrîta (PCRM)                          ( 16 iulie pe motiv ca au apărut unele modificari ) 
 
 

Raionul Drochia: 
s. Ţarigrad (PCRM)   – BSV nr. 45, 46 au afişat listele electorale la data de 

15 iulie după ce le-au primit de la APL 
 
 
 
Raionul Cahul: 
s. Pelinei (Independent)    – pe data de 15 iulie 
 
 

 

Raionul TARACLIA:  
Or. Taraclia (Patria-Rodina) (secţia nr. 1)  (16 iulie) 
 
 
 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)     (16 iulie: constituirea tardivă a BSV) 
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C. Nu, birourile secţiilor de votare nu au afişat listele electorale până la 
sfârşitul perioadei de monitorizare (16 iulie). Motivul invocat. Nu sunt 
afişate, dar sunt puse la dispoziţie: 

 

 
Mun. Chişinău (PL) 
1. Secţia de votare 73, 76   (constituirea tardivă a BSV, 16-17.07) 
2. Secţia de votare nr. 120, 129  (nu a fost organizată adunarea observatorilor, vor fi  

afişate pe 20 iulie) 
3. Secţia de votare 110,  
4. Secţia de votare nr. 202   (trebuia să aibă loc o adunare pe 16.07.09) 
5. Secţia de votare nr. 217   (sunt puse la dispoziţie 16.07.09) 
6. Secţia de votare nr. 221   (în sertarul preşedintelui comisiei, 16.07.09 
7. Secţia de votare nr.29   (în safeu la secţia de votare din 15. 07.09) 
8. Secţia de votare nr. 22   (neconstituirea BSV) 
9. Secţia de votare nr. 39   (sunt păstrate în loc sigur, pe masă însă fără a  

permite accesul, iar noaptea  - în safeu, din 15.07) 
10. Secţia de votare nr. 173, 174, 175  

( pe 16.07 de abia au fost aprobate) 
 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM) 
1. Secţia de votare nr. 37, 41, 42, 44  (sunt păstrate pe masă, din 15.07.09 ) 
2. Secţia de votare nr. 1-14   (cu excepţia BSV nr. 10), 11, 4, 9 (lipsă de  

spaţiu pentru afişaj) 
3. Secţia de votare nr. 15 – 30, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  

(în safeu, din 16.07.09) 
 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)                 secţia Nr.1     ( a fost inchisă ) 
s. Antoneşti (Independent)                            (motivul ca au primit listele de la CEC cu  

întîrziere) 
s. Popeasca (Independent)    (motivul ca au primit listele de la CEC cu  

întîrziere) 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)             BSV Nr.3 ( in perioada monitorizată nu au 

primi listele ) 
s. Doroţcaia (PCRM)       ( au fost disponibile in incinta APL  15 iulie) 
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Raionul Hincesti: 
s. Stolniceni (PLDM)            ( vor fi afişate pe 20 iulie) 
s. Minjir (PCRM)                   ( acces la ele este in APL ) 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM)                     (BSV nr. 7/1-4) – pe data de 15 iulie 
s. Larga (PCRM)                        – pe data de 15 iulie 
s. Crihana Veche (AMN)         – pe data de 16 iulie (insuficienţă de timp) 
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN)                    – au fost expuse pe masă pe data de 16 iulie,  

odată cu deschiderea BSV 
s. Chetrosu (PD)                     – pe data de 15 iulie, expuse în BSV 
s Sofia                             – expuse în BSV  
 
 
Raionul Soroca: 
s. Stoicani (AMN)      – au fost puse la dispoziţie la data de 15 iulie 
s. Căinarii Vechi (Independent)   – nu au fost afişate pînă la 16 iulie (motivul nu 

este cunoscut) 

 

 
Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)            (17 iulie: recepţionarea tardivă a listelor de la 

CEC) 

S.Bărboieni (Independent)  (17 iulie: recepţionarea tardivă a listelor de la 

CEC) 

s. Bălăureşti (Independent)     (17 iulie: constituirea tardivă a BSV) 

s. Soltăneşti (PCRM)      (17 iulie: constituirea tardivă a BSV) 

 

Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) (secţia nr. 2)  (nu vor afişa deloc: lipsă de spaţiu; la 

sesizarea cetăţenilor – le vor fi puse la 
dispoziţie) 

 
s. Albota de Jos (PSD)     (17 iulie: constituirea tardivă a BSV) 
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8. Descrieţi dacă a fost informată populaţia despre necesitatea 
verificării listelor şi cum (de către cine – autorităţi, TV naţional 
sau regional, radio, etc.)? 

 

A. Da, a fost informată (de către cine – autorităţi, TV naţional sau regional, 
radio, etc.): 

 
 

 
Mun. Chişinău (PL) – prin intermediul TV, internetului 

1. Secţia de votare nr. 22, 29, 39, 73, 76, 110, 120, 129, 132, 173, 174, 175, 202, 212, 
217, 221 

 
 
Mun. Bălţi (PCRM) – prin intermediul TV, internetului 

1. Secţia de votare nr. 37, 41, 42, 44, 3-14, 15-30, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
Or. Stefan Vodă  (PCRM)          ( prin intermediul– autorităţilor, TV naţional sau 

regional, radio ) 
s. Popeasca (Independent)                 ( APL) 
s. Carahasani  (Independent)             ( APL, radiou ) 
s. Antoneşti (Independent)                ( APL)  
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)                    ( din spoturi publicitare la TRM ) 
s. Doroţcaia (PCRM)                  ( din spoturi publicitare la TRM ) 
 
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)            autorităţi, TV naţional sau regional, radio    
 
 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN)     TV naţional şi regional, verbal de către autorităţi 
s. Ţarigrad (PCRM)     TV naţional, anunţ cu un tiraj de 200 exemplare  

distribuit în sat 
 
 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM)     TV naţional, ziarul local, afişe 
s. Larga (PCRM)     TV naţional, verbal de către autorităţi 
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Raionul Soroca: 
or. Soroca (PNL)     TV regional, de către APL în timpul întocmirii listelor  

electorale (de la casă la casă) 
s. Stoicani (AMN)     TV naţional, radio, de către autorităţi  
s. Căinarii Vechi (Independent)   TV regional, radio 
s. Voloviţa (PCRM)     TV regional, radio          
 

 

Raionul NISPORENI: 
Or. Nisporeni (PL) (secţia nr. 23/1)  (TV, radio) 
Or. Nisporeni (PL) (secţia nr. 23/3)  (TV, radio: cetăţenii îşi cunosc dreptul, dar nu 

cunosc procedura: data, locul, modalitatea)   
s. Soltăneşti (PCRM)     (TV, radio) 
s.Bărboieni (Independent)     (TV, radio) 
 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) (secţia nr. 1)  (TV – canal nr. 4, radio)  
 

B. Nu, nu a fost informată: 
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Pîrîta (PCRM)         ( va fi informată prin avize) 
 
 
Raionul Hincesti: 
s. Lapuşna (PLDM)  
s. Stolniceni (PLDM)   
s. Minjir (PCRM)  
 
 
Raionul Cahul: 
s. Pelinei (Independent)  
 
 
Raionul Drochia: 
s. Sofia (PSD)  

 

Raionul NISPORENI:  
s. Bălăureşti (Independent)  (cetăţenii nu cunosc despre dreptul lor de a verifica 

listele şi nici nu văd necesitatea)       
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Raionul TARACLIA: 
s. Cairaclia (PCRM)  (APL a invocat: nu există necesitatea informării, 

listele sunt afişate) 

s. Albota de Jos (PSD)   (APL susţine că va informa cetăţenii prin 
conducătorii asociaţiei ţărăneşti, precum şi                             

telefonic pentru bătrâni) 

 

C. A fost informată parţial: 

 
Raionul Drochia: 
s. Chetrosu (PD)     ( doar persoanele care se adresau la APL ) 
 
 

Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche (AMN)   ( pe panoul publicitar de la APL şi persoanele care se 

adresau la APL) 

 

 

Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)    (La momentul verificării de către APL)  
 
 
 

9. Aţi observat sau nu diferenţe dintre listele electorale prezentate 
la data de 14 iulie şi cele  transmise de către APL către CEC 6 
iulie 2009. 

 
A. Da, s-au observat diferenţe semnificative dintre listele electorale 

prezentate la data de 14 iulie şi cele  transmise de către APL către CEC 6 
iulie 2009. 

 
 
Raionul Drochia: 
s. Sofia (PSD)   – au fost incluse în liste persoanele care şi-au schimbat 

numele de familie, domiciliul, noi veniţii şi persoanele care 
şi-au retras viza 

s. Ţarigrad (PCRM)   – 9 persoane radiate, 8 persoane radiate conform scrisorii 
de la CEC din 10 iulie, 1 decedată între timp 

s. Chetrosu (PD)   – au fost rectificate modificări conform informaţiei 
parvenite de la CEC şi incluse persoane ce se adresau la APL 

 
 



Page 75 of 85 

 

 

Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent)   (excluse persoanele decedate; excluse persoanele plecate 

peste hotare) 
 

                                   
B. Da, există diferenţe minore: 

 
 
Mun. Chişinău (PL) 

1. Pretura Centru   – în baza informaţiei de la secţiile de votare nr. 129, 120 (2  
persoane), 110(2 persoane), 132 (35 persoane mai mult în 
listele din 14.07.09 - 2597) 

 
 
Mun. Bălţi (PCRM)   – lista din 6 iulie 105 830, în lista din 14 iulie – 105 698 
 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
s. Antoneşti (Independent)  
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)  
 
 
Raionul Cahul: 
or. Cahul (PCRM)  
s. Pelinei (Independent)  
s. Larga (PCRM)  
 
 
Raionul Drochia: 
or. Drochia (AMN)  
or. Soroca (PNL)  
s. Voloviţa (PCRM)  

 

Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL)  
(secţia nr. 23/1)  (rectificări: excluse persoane decedate ~20, incluse 

persoane cu viza nouă de reşedinţă în localitate ~ 3-5, însă 8 
personae decedate nu au fost scoase din liste) 

 
s. Bălăureşti (Independent)   (rectificări: excluse persoanele care au solicitat certificate 

de vot)       
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Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) (secţia nr. 1)  (rectificări: excluse persoanele decedate în 

perioada 6-12 iulie) 
s. Cairaclia (PCRM)   (o persoană decedată - exclusă)  
 
  
 
 

C. Nu, nu s-au observat diferenţe dintre listele electorale prezentate la data 
de 14 iulie şi cele transmise de către APL către CEC 6 iulie 2009. 

 

Municipiul Chişinău 

1. Pretura Botanica    (135 000 a fost şi rămas acelaşi) 
2. Pretura Ciocana 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
s. Popeasca (Independent)               (motivul ca au primit listele de la CEC) 
s. Carahasani  (Independent)  
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Doroţcaia (PCRM)  
s. Pîrîta (PCRM)  
 
 
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)     
s. Lapuşna (PLDM)  
s. Stolniceni (PLDM)   
s. Minjir (PCRM)  
 
 
Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche (AMN)  
 
 
Raionul Soroca: 
s. Stoicani (AMN)  
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Raionul TARACLIA: 
s. Albota de Jos (PSD)   (formatul vechi al listei electorale prezentat de CEC 

pe parcursul lunii iunie 2009 a fost înlocuit cu 

formatul nou de la sfârşitul lunii iunie) 

 
  
 

   D. Observatorii nu au avut acces la cel puţin una din liste (fie lista din 6 iulie, 
fie lista din 14 iulie). 

 
 

Mun. Chişinău (PL) 
1. Pretura Râşcani    (au efectuat modificări direct pe lista din 6 iulie) 
2. Pretura Buiucani    (listele din 5 aprilie) 
 
 
Raionul Soroca: 

s. Căinarii Vechi (Independent)   nu a fost acces la listele din 14 iulie 
 
 
 

10.  Aţi observat sau nu diferenţe dintre listele electorale din 5 
aprilie şi cele  din 14 iulie, 2009. 
 
 

A. Diferenţe depistate după 16 iulie: 
 
Informaţia a fost primită după încheierea monitorizării: 
 
Localitatea 5 aprilie 2009 16 iulie 2009 
 
Mun. Chişinău (PL) – 
General – 627 889 
(conform datelor CEC din 
17 martie 2009) 
 

 
Observatorii: 414 078 (fără 
Buiucani) 

 
Observatorii: 499 210 

 
Mun. Chişinău (PL) - 
Pretura Centru 
 
 

 
78 232 (sunt incluşi 
militarii, penitenciarele, 
spitalele), 74 593 (fără 
militari, penitenciare, 
spitale) 
 

 
74 711 (fără militari, fără 
penitenciare, fără spitale) 

 
Mun. Chişinău (PL) – 
Pretura Botanica 
 

 
134 200 

 
135 000 



Page 78 of 85 

 

 
Mun. Chişinău (PL) – 
Pretura Râşcani 
 
 

 
121 179 

 
119 179 

 
Mun. Chişinău (PL) – 
Pretura Ciocana 

 
84 106 (fără persoanele ce 
au luat certificate de vot) 

 
86 320 

 
Mun. Bălţi (PCRM) 
 
 

 
105 441 (dar există şi date 
contradictorii: 105 650/ 
105 628) 

 
105 698 

 
Raionul Stefan Vodă:  
Or. Stefan Vodă  (PCRM) 

 
5232 

 
5546 

 
Raionul Stefan Vodă:  
s. Carahasani  
(Independent)      
                                                             

 
2459 

 
2461 

Raionul Stefan Vodă:   
s. Antoneşti (Independent) 

 
2010 

 
2029 
 

Raionul Stefan Vodă:  
s. Popeasca (Independent) 

 
1638 

 
1735 

 
Raionul Dubăsari: 
Coşniţa 
 

 
3144 

 
3685 

Raionul Dubăsari: 
Doroţcaia 
 

 
2160 

 
2715 

Raionul Dubăsari: 
Pîrîta 
 
 

 
2123 

 
2033 

 
Raionul Hînceşti: 
Or. Hînceşti 
 

 
13588 

 
13911 

 
Raionul Hînceşti: 
s. Minjir (PCRM) 
 

 
3184 

 
3239 

 
Raionul Hînceşti: 
s. Stolniceni (PLDM) 
 

 
1696 

 
1666 

 
Raionul Hînceşti: 
s. Lăpuşna 

 
4636 

 
4420 
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Raionul Soroca: 
Or. Soroca (PNL) (liste noi) 

 
22749 

 
22586 

 
Raionul Soroca: 
s. Stoicani (AMN) 
 

 
645 

 
647 

 
Raionul Soroca: 
s. Voloviţa (PCRM) 
 

 
1115 

 
1008 

 
Raionul Soroca: 
s. Căinarii Vechi 
(Independent) 
 

 
Nu avem date 

 
Nu avem date 

 
Raionul Cahul: 
Or. Cahul (PCRM) 
 

 
31025 

 
30708 

 
Raionul Cahul: 
s. Pelinei (Independent) 
 

 
1739 

 
1762 

 
Raionul Cahul: 
s. Larga (PCRM) 
 

 
1163 

 
1195 

 
Raionul Cahul: 
s. Crihana Veche (AMN) 
 

 
3166 

 
3219 

 
Raionul Drochia: 
Or. Drochia (AMN) 

 
11752 

 
13236 

 
Raionul Drochia: 
s. Chetrosu (PD) 
 

 
3756 

 
3990 

 
Raionul Drochia: 
s. Sofia (PSD) 
 

 
3525 

 
3807 

 
Raionul Drochia: 
s. Ţarigrad (PCRM) 

 
3423 

 
3482 

 
Raionul Nisporeni: 
Or. Nisporeni (PL) 
 
 

 
Secţia nr. 23/1 – 2822 
 
 
 

 
Secţia nr. 23/1 – 3173 
(conform legii, până la 3000 
de persoane pot fi incluse 
pe lista unei secţii de 
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Secţia nr. 23/3 – 2398 
 
Total 2 secţii: 5220 

votare) 
 
Secţia nr. 23/1 – 2437 
 
Total 2 secţii: 5610 

 
Raionul Nisporeni: 
s. Soltăneşti (PCRM) 
 

 
1197 

 
1214 

 
Raionul Nisporeni: 
s. Bărboieni (Independent) 
 

 
652 

 
657 

 
Raionul Nisporeni: 
s. Bălăureşti (Independent) 
 

 
Nu avem date 
 

 
Nu avem date 
 

 
Raionul Taraclia: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) 
 

 
În majoritate secţiilor nu 
avem date 
 
În secţia nr. 2 – 1626 
 

 
În majoritate secţiilor nu 
avem date 
 
În secţia nr. 2 – 1626 
 

 
Raionul Taraclia: 
s. Cairaclia (PCRM) 
 

 
1280 

 
1269 

 
Raionul Taraclia: 
s. Albota de Jos (PSD) 
 

 
525 

 
641 

 
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent) 
 

 
4730 
 

 
5005 
 

 
B. Observatorii nu au avut acces la liste (fie din 5 aprilie, fie din 14 

iulie) / sau nu dispun de informaţie: 
 

Municipiul Chişinău: 
Pretura Buiucani – lista din 5 aprilie ( Nu avem date)/ lista din 14 iulie – 84 000 
 
 
Raionul Soroca: 
 s. Căinarii Vechi (Independent)  – nu am avut acces la listele din 14 iulie (listele încă nu au fost 
recepţionate) 
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11.  Au venit cetăţenii să verifice listele electorale la BSV?  
 

A. Nu, nu a fost nici o persoana la BSV ca să verifice listele: 
 

 
Mun. Chişinău (PL)_ 
1.Secţia de votare nr. 73, 76   (constituirea tardivă a BSV) 
2. Secţia de votare nr. 120, 129   (neconstituirea BSV) 
3. Secţia de votare nr. 202    (neconstituirea BSV) 
4. Secţia de votare nr. 212, 221   (dar au fost solicitări on-line) 
5. Secţia de votare nr. 173, 174, 175 
 
 
Mun. Bălţi (PCRM): 
1. Secţia de votare nr. 8, 15, 17, 18, 21, 56, 53, 47, 55, 57 
2. Secţia de votare nr. 16, 19, 20, 22, 23, 52, 54 (BSV neconstituit) 
 
 
Raionul Stefan Vodă: 
s. Popeasca (Independent)  
 
 
Raionul Dubasari: 
s. Coşnita (PCRM)  
s. Doroţcaia (PCRM)  
 
  
Raionul Hincesti: 
Or. Hincesti (PD)   
s. Lapuşna (PLDM)  
s. Minjir (PCRM)  
 
 
Raionul Drochia: 
s. Sofia (PSD)   
s. Ţarigrad (PCRM)  
s. Chetrosu (PD)  
 
 
Raionul Soroca: 
s. Stoicani (AMN)   
s. Căinarii Vechi (Independent)  
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Raionul NISPORENI:  
Or. Nisporeni (PL) (nr. 23/1, 23/3)  (secţia s-a deschis pe 17 iulie) 
s.Bărboieni (Independent)     (secţia s-a deschis pe 17 iulie) 
s. Bălăureşti (Independent)     (secţia s-a deschis pe 17 iulie) 
s. Soltăneşti (PCRM)      (secţia s-a deschis pe 17 iulie) 
 
 
Raionul TARACLIA: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) (secţia nr. 1)   
 
  
Autonomia Găgăuză: 
s. Copceac (Independent) (secţia nr. 49) 
 
 

                     B.  Da, cetăţenii au venit la BSV ca să verifice listele (numeric): 

 
Mun. Chişinău (PL) – 17 persoane + 2 telefonic + on-line: 

1. Secţia de votare 110 – 5 persoane 

2. Secţia de votare 132 – 3 persoane 

3. Secţia de votare nr. 120 – 5 persoane(nu au avut acces din cauza absenţei membrilor 
BSV) 

4. Secţia de votare nr. 29 – 4 persoane (+ multe solicitări on-line) 

5. Secţia de votare  nr. 39 – 2 persoane (prin telefon) 

 

Mun. Bălţi (PCRM) – 16 persoane: 

1. Secţia de votare nr. 37 – 2 persoane 

2. Secţia de votare nr. 41 – 1 persoană 

3. Secţia de votare nr. 42 – 2 persoane 

4. Secţia de votare nr. 44 – 3 persoane 

5. Secţia de votare nr. 14 – 1 persoană 

6. Secţia de votare nr. 51 – 6 persoane 

7. Secţia de votare nr. 6 – 1 persoană 

 
Raionul Stefan Vodă – 8 persoane:  
Or. Stefan Vodă  (PCRM)  ( 5 persoane )         
s. Antoneşti (Independent)  ( 3 persoane )          
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Raionul Dubasari – 3 persoane: 
s. Pîrîta (PCRM)                         ( 3 persoane) 
 
 
Raionul Hincesti – 25 persoane: 
s. Stolniceni (PLDM)                 ( 25 persoane ) 
 
 
Raionul Cahul – min. 200 persoane: 
Or. Cahul (PCRM)   (11 persoane BSV nr. 7/1-4, 175 persoane BSV nr. 7/1-2) 
s. Larga (PCRM)   (nedeterminat) 
s. Crihana Veche (AMN)  (4 persoane) 
s. Pelinei (Independent)  ( 10 persoane) 
 
 
Raionul Drochia – 10 persoane: 
or. Drochia (AMN)   (10 pers.) 
 
 
Raionul Soroca – 9 persoane: 
or. Soroca (PNL)   ( 8 persoane) 
s. Voloviţa (PCRM)   (1 persoană) 

 

Raionul TARACLIA – 27 persoane: 
Or. Taraclia (Patria-Rodina) (secţia nr. 2) (11 persoane: de la deschiderea secţiei până 

la întocmirea raportului – 17 iulie dimineaţa) 

s. Cairaclia (PCRM) (secţia nr. 16) (15 persoane)  

s. Albota de Jos (PSD) (secţia nr. 7) (1 persoană) 

 

 

12. Cetăţenii care au venit la verificarea listelor - Au dorit să verifice 
dacă au fost incluşi pe listă 

 
 
Mun. Chişinău (PL): 

1. Secţia de votare nr. 132  
2. Secţia de votare nr 29 
3. Secţia de votare nr. 39 

 
 
 



Page 84 of 85 

 

Mun. Bălţi (PCRM): 
1. Secţia de votare nr. 37, 41, 42, 44 
2. Secţia de votare nr. 14 (certificat de vot) 
3. Secţia de votare nr. 51 (6 persoane, dintre care 1 pentru certificat de vot) 
4. Secţia de votare nr. 6 

 
 
Raionul Cahul: 
s. Larga (PCRM)  
s. Crihana Veche (AMN)  
 
 
Raionul Drochia: 
or. Drochia (AMN)  
 
 
Raionul Soroca: 
or. Soroca (PNL)  – refuzul APL de a include în listele electorale în baza copiei buletinului 
de identitate. 
 
 
Raionul TARACLIA: 
s. Cairaclia (PCRM)  (în special persoanele care au împlinit vârsta majoratului şi 

cei care şi-au schimbat viza de reşedinţă în satul respectiv) 
 

 
Observaţii, comentarii / Sugestii, recomandări ale observatorilor 

 

1. Până în prezent introduc în liste datele (Nr. si seria din buletinul de identitate) 
Raionul Hincesti - s. Minjir (PCRM)  
 

2. Instruirea insuficientă a funcţionarilor care se ocupau de 
întocmire/compilarea listelor electorale  
( s. Chetrosu (PD)-Drochia , s. Căinarii Vechi (Independent)-Soroca ); 
 

3. Lipsa străzilor în sat a îngreunat procedura de întocmire/compilare a listelor 
electorale  
(s. Crihana Veche (AMN) ); 
 

4. Întârzierea informaţiei de la CEC referitor la listele electorale  
(mai multe localităţi – vezi unde BSV nu au fost instituite la timp);  
 

5. Nu s-a efectuat instruirea funcţionarilor din APL referitor la întocmirea listelor 
electorale  
(s. Larga (PCRM) ); 
 

6. Nu s-a efectuat verificarea studenţilor  
(s. Căinarii Vechi (Independent) ); 
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7. Informaţii controversate dintre menţiunile APL şi cele ale cetăţenilor 

Autonomia Găgăuză, s. Copceac (Independent) – observatorul susţine că APL a 
declarat că a efectuat verificarea de la casă la casă, însă cetăţenii intervievaţi susţin 
că nu au fost contactaţi de nici un reprezentant al APL. 

 
8. Lipsa unui mecanism de verificare a includerii în listele electorale a populaţiei 

migratoare, atât intern, cât şi internaţional 
Raionul TARACLIA, Or. Taraclia (Patria-Rodina) – observatorul susţine că este relativ 
simplu a verifica includerea/excluderea în liste a persoanelor decedate şi care au 
împlinit majoratul. Dificultatea intervine în cazul persoanelor care migrează, îşi 
schimbă viza de reşedinţă, numele de familie (în urma căsătoriei), etc. Observatorul 
consideră că, deocamdată, cea mai eficientă metodă de verificare este de la casă la 
casă. 

 
 
9. Insuficienţa de resurse umane, precum şi informarea slabă a populaţiei 

Raionul TARACLIA, Or. Taraclia (Patria-Rodina) – Este notabilă informarea proastă a 
cetăţenilor referitor la drepturilor lor electorale, precum şi la procesele şi 
procedurile electorale, în general. De exemplu, cetăţenii intervievaţi nu conştientizau 
dreptul lor de a verifica listele, sau nu ştiau despre posibilitatea obţinerii unui 
certificat de vot, mass-media locală este în mâinile a 2-3 partide, etc. 

 
În acest sens, Observatorul recomandă desfăşurarea unor campanii de informare în 
masă a cetăţenilor despre drepturile lor electorale. O altă recomandare a 
observatorului ţine de creşterea numărulu1 observatorilor care monitorizează 
procesele electorale.  

 
10. Interferenţa reprezentanţilor partidului de guvernământ în procesele 

electorale 
Raionul TARACLIA, s. Albota de Jos (PSD) – observatorul susţine că la data de 15 
iulie, candidata PCRM a dat indicaţii APL să excludă persoanele plecate peste hotare 

din listele electorale.  

 


