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Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT lansează o versiune nouă a portalului  www.alegeri.md unde 
prezintă  cea  mai  amplă  informaţie  despre  alegerile  parlamentare  din  24  februarie  2019  precum şi  despre 
scrutinele electorale anterioare. Portalul oferă în prim plan detalii despre noul sistem electoral, despre cine sunt 
concurenţii electorali în circumscripţia naţională şi în fiecare circumscripţie uninominală; despre care este oferta 
electorală  a  concurenţilor  şi  cum se  poziţionează  aceştia  comparativ  cu alţi  concurenţi  şi  în  comparaţie  cu 
scrutinele electorale anterioare. De asemenea, portalul prezintă informaţii actualizate despre partidele politice 
din Republica Moldova şi performanţa acestora atât în alegeri cât şi între alegeri. 

Efortul  ADEPT ţinteşte în reflectarea de o manieră imparţială a tuturor proceselor  electorale care au loc în 
Republica Moldova: alegeri parlamentare, municipale/locale, prezidenţiale, regionale şi referendumuri. Astfel, 
portalul  oferă  informaţii  cuprinzătoare  despre  evoluţia  legislaţiei  electorale  şi  a  celei  conexe;  dezvoltarea 
sistemului pluripartit în Moldova; desfăşurarea campaniilor electorale; procedurile de participare la alegeri în 
ţară şi peste hotare; ofertele electorale ale concurenţilor; rezultatele tuturor alegerilor; finanţarea campaniilor 
electorale;  rapoartele  de  monitorizare  a  alegerilor  de  către  observatorii  locali  şi  cei  străini;  gradul  de 
implementare a promisiunilor electorale, etc. 

Scopul www.alegeri.md este de a oferi cetăţenilor un spectru larg de informaţii cu caracter electoral pentru a 
facilita efectuarea unei alegeri conştiente, având posibilitatea să urmărească în detalii orice scrutin electoral 
curent, inclusiv în raport cu cele precedente; să observe evoluţia actorilor politici şi să participe activ la procesele 
electorale în calitate de alegători sau candidaţi. 

Valoarea  adăugată  a  noului  portal  www.alegeri.md ţine  de  structurarea  conţinutului  aşa  încât  să  ofere  o 
accesibilitate mai mare utilizatorilor la informaţii cu caracter complex, analitic, comparat, etc. 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.

Acest  portal  este  fost  dezvoltat  cu  suportul  financiar  al  Fundaţiei  Soros-Moldova.  Componenta  dedicată 
partidelor politice este dezvoltată cu suportul financiar al Ambasadei Olandei.
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