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COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansarea paginii web 
„Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău 

din 20 mai 2018” 

Asociaţia  pentru  Democraţie  Participativă  ADEPT  lansează  pagina  web  dedicată 
alegerilor  noi  ale  primarului  general  al  municipiului  Chişinău  din  20  mai  2018  – 
www.alegeri.md. 
Pagina web oferă cea mai amplă informaţie în limbile română şi rusă despre alegerile 
noi din mun. Chişinău, precum şi despre scrutinele electorale anterioare. 
În particular, www.alegeri.md conţine programele electorale ale candidaţilor pretendenţi 
la  funcţia de primar general, datele biografice ale candidaţilor, declaraţiile de avere şi 
interese personale, gestiunea financiară în campania electorală, dezbaterile electorale 
televizate, apariţiile în investigaţiile jurnalistice,  spoturile electorale şi toate declaraţiile 
de presă ale acestora. 
De asemenea, portalul web prezintă cele mai relevante evenimente electorale închegate 
zilnic  în  Curierul  electoral,  prezintă  actele  emise  de  Comisia  Electorală  Centrală, 
rapoartele independente de monitorizare ale procesului electoral, materiale de educaţie 
civică şi alte informaţii utile în scopul informării opiniei publice, monitorizării şi asigurării 
corectitudinii desfăşurării procesului electoral.
ADEPT încurajează pe cei interesaţi de conţinutul www.alegeri.md să promoveze acest 
portal şi să facă referinţă la sursă atunci când folosesc datele şi informaţiile acestuia.
Echipa  ADEPT  face  apel  către  concurenţii  electorali  să  expedieze  pe  parcursul 
campaniei electorale în adresa Asociaţiei ADEPT informaţii relevante despre activităţile 
de campanie, spoturile electorale, declaraţiile şi comunicatele de presă etc.
Compartimentul dedicat alegerilor noi ale primarului mun. Chişinău din 2018 este realizat 
cu susţinerea financiară a Fundaţiei Hanns Seidel. Prin acest proiect Asociaţia ADEPT 
îşi  propune să contribuie la  desfăşurarea unor alegeri  libere şi  corecte în  Republica 
Moldova, prin informarea amplă şi obiectivă a cetăţenilor despre procesul electoral.
Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta la numărul de telefon 022 21-29-92/ 21-
04-22 sau e-mail adept@e-democracy.md.
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