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Context
Prin hotărârea nr. nr. 3842 din 20 aprilie 2020, Comisia Electorală Centrală a stabilit
desfășurarea alegerilor locale noi în localitățile Nucăreni, raionul Telenești și Târnova,
raionul Dondușeni pentru data de 06 septembrie 2020. Pentru buna organizare și
desfășurare a scrutinului, CEC va crea un consiliu electoral de circumscripție electorală de
nivelul I și 3 de birouri electorale ale secțiilor de votare. BESV din Nucăreni, Telenești va
îndeplini și funcția de CECE I. Estimativ, 36 de persoane vor activa în calitate de
funcționari electorali.
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Acronime
APL – Administrația publică locală
BESV – Biroul electoral al secției de votare
CEC – Comisia Electorală Centrală
CECE I – Consiliul electoral de circumscripție electorală de nivelul întâi
CICDE – Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
SV- Secții de votare

Beneficiari potențiali
Pentru alegerile locale noi din 17 mai, CICDE are de instruit estimativ următorul număr
de persoane pe categorii de beneficiari:
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Grup țintă

Modalitate de calcul

CECE I
BESV
Observatori (-oare)/ persoane de
încredere/ reprezentanți (-e) ai
concurenților electorali (la
solicitare)
Total planificat

9 membri(-e)*2 CECE I
9 membri (-e)* 3 SV
1 persoană*10 concurenți
electorali

Nr.
persoane
18
27
10

55

Perioada de referință
23 iulie 2020 – 26 august 2020

Descrierea modului de instruire a funcționarilor electorali și
a altor categorii de beneficiari
Instruirea funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari se va desfășura în
câteva etape, după cum urmează.

I etapă: Ajustarea programelor de instruire
Specialiștii(-ele) CICDE vor ajusta programul de instruire pentru CECE I și BESV, precum
și suportul didactic pentru a fi oferit participanților(-telor).

II etapă: Instruirea CECE I
Instruirea CECE I se va realiza în localitățile Nucăreni și Tîrnova. Seminarele se vor
desfășura imediat după constituirea organelor electorale, dar înainte de desfășurarea
primei ședințe. Instruirea va dura 6 ore și va cuprinde următoarele tematici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constituirea, prima ședință și responsabilitățile de bază
Înregistrarea concurenților electorali
Elaborarea și completarea documentelor electorale
Contestațiile electorale
Colaborarea cu persoanele autorizate sa asiste la operațiunile electorale
Ziua alegerilor si totalizarea rezultatelor
Împachetarea, sigilarea si transmiterea documentelor si materialelor electorale

La sfârșitul instruirii, participanții vor susține un test de evaluare a cunoștințelor și vor
obține un certificat de participare.
Perioada estimativă: 23 - 24 iulie 2020
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Formatori(-oare):
2 formatori(-oare) din cadrul CICDE, preferabil sensibili la aspectul social și de gen.
Materiale didactice necesare:
1. Programul de instruire
2. Resursele formatorului(-oarei)
3. Resursele participantului(-tei) inclusiv:
a. Setul participantului(-ei)
b. Axa timpului
Membrii(-ele) CECE I care se vor schimba în componența organului electoral vor beneficia
la solicitare de o instruire online.

III etapă: Instruirea BESV
Instruirea BESV se va realiza în localitățile Nucăreni și Tîrnova - vor fi invitați toți
membrii(-ele). Seminarele, care vor avea loc înainte de prima ședință, au o durata de 4
ore și includ următoarele tematici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constituirea, prima ședință și responsabilitățile de bază
Colaborarea cu persoanele autorizate să asiste la operațiunile electorale
Pregătirea pentru votare și votarea
Contestațiile electorale
Numărarea voturilor de către BESV și documentația electorală aferentă
Împachetarea, sigilarea si transmiterea documentelor si materialelor electorale

La sfârșitul instruirii, participanții(-tele) vor susține un test de evaluare a cunoștințelor
și vor obține un certificat de participare.
Perioada estimativă: 12-13 august 2020
2 formatori(-oare) din cadrul CICDE, preferabil sensibili la aspectul social și de gen.
Materiale didactice necesare:
1. Programul de instruire
2. Resursele formatorului
3. Resursele participantului inclusiv:
a. Setul participantului(-ei)
b. Axa timpului
c. Atribuțiile BESV în prima ședință
d. Schema de împachetare
e. Pașii de numărare a voturilor
Membrii(-ele) BESV care se vor schimba în componența organului electoral vor beneficia,
la solicitare, de instruire online.

IV etapă: Instruirea altor părți interesate
Această etapă cuprinde seminarele de instruire realizate ca urmare a solicitărilor
parvenite la CICDE.
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Instruiri pentru reprezentanții cu drept de vot consultativ, persoane de încredere,
observatori din partea concurenților electorali.
CICDE va lansa un anunț public stabilind o dată limită pentru efectuarea înscrierilor/
solicitărilor la acest tip de instruire. Preventiv se stabilește data de 15 august 2020. La
încheierea perioadei de înscrieri, solicitări nu vor mai fi acceptate, solicitanții(-tele) vor
avea posibilitatea să aleagă între instruirea față-n față și cea online.
Perioada estimativă: 25 – 26 august 2020
Formatori (-oare): 2 formatori(-oare) din cadrul CICDE
Materiale didactice:
1. Programul de instruire
2. Resursele formatorului
3. Resursele participantului inclusiv:
a. Îndrumarul persoanei delegate de partid

Anexă: Lista publicațiilor CICDE pentru alegerile locale noi
septembrie 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Poster: Axa timpului pentru membrii CECE I
Poster: Axa timpului pentru membrii BESV
Poster: Pașii de numărare
Poster: Schema de împachetare
Îndrumarul delegaților concurenților electorali
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