O delegaţie a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul
Electoral (CICDE) a participat la observarea alegerilor locale
din Georgia

La invitaţia Comisiei Electorale Centrale din Georgia (CEC Georgia) în perioada 12-15 iunie
2014, o delegaţie a Centrului de Instruire Continue in Domeniul Electoral (CICDE) reprezentata
de Doina Bordeianu director adjunct, Aliona Placinta si Igor Bucataru , trainer in cadrul CICDE,
a participat la observarea alegerilor locale din Georgia.
La 13 iunie, delegatia noastra a avut o intilnire cu Centru de Instruire din Gergia, unde s-a
discutat experienta de dezvoltare a centrului Georgian care are déjà 4 ani de la fondare, si s-a
discutat aspectele ce tin de metodologia cursurilor si modul de organizare a seminarelor. Este de
mentionat ca in Gergia instruirile au loc doar dupa desemnarea membrilor birourilor, si se
desfasoara in citeva runde, pe diferite tematici. In urma acestei intilniri am pleluat practici
pozitive, cum ar fi alcatuirea ghidurilor pentru functiile membrilor in biroul electoral, astfel ca ei
in ziua alegerilor sa stie exact ce au de facut.

A doua zi, delegaţia noastră a avut o întrevedere cu preşedintele Comisiei Electorale Centrale din
Georgia, doamna Tamar Zhvania, la care au fost prezenţi 30 de reprezentanţi ai autorităţilor
electorale centrale din 13 ţări: Azerbaidjan, Armenia, Kîrgîzstan, Kazahstan, Lituania, Olanda,
Africa de Sud, Nepal, Coreea de Sud etc.
În cadrul întrunirii, preşedintele CEC din Georgia a făcut o scurtă prezentare a principalelor
aspecte ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor municipale, precum şi specificul
campaniei electorale organizate pentru scrutinul din acest an.
În scopul eficientizării procesului de totalizare a rezultatelor alegerilor, Comisia Electorală
Centrală din Georgia a angajat 75 de operatori, responsabili de digitalizarea proceselor-verbale
de totalizare, trasmise de consiliile electorale. Acestea sînt obligate să transmită Comisiei
Electorale Centrale, imediat după finalizarea votării, o copie a procesului-verbal de totalizare,
prin toate mijloace tehnice disponibile, pentru publicarea acestora pe site-ul oficial al Comisiei.
Pe parcursul zilei de 15 iunie, reprezentanţii CICDE au efectuat observări în cîteva secţii de
votare din Tbilisi: deschiderea secţiei de votare, desfăşurarea votării şi activităţile conexe
(activitatea mass-media, monitorizarea alegerilor, informarea alegătorilor, asigurarea securităţii
votării etc.) şi închiderea secţiei de votare. Pe tot parcursul zilei am avut posibilitatea să observe
cum decurge procesul de votare în secţiile unde sînt arondaţi mai mulţi alegători cu deficienţe
locomotorii sau de vedere. Aceste secţii sînt dotate cu pante de acces pentru invalizi, cu cabine
de vot special asamblate şi amenajate pentru a facilita votarea alegătorilor cu dizabilităţi
locomotorii, de asemenea cu lupe
speciale pentru votanţii cu deficienţe
de vedere.
În concluzie, vizita delegaţiei noastre
a
consolidat
relaţiile
dintre
autorităţile electorale ale Republicii
Moldova şi Georgiei, iar schimbul de
experienţă a fost unul util, luînd în
considerare necesitatea îmbunătăţirii
permanente a cadrului legal în acest
domeniu.
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