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Misiunea de Observare Promo-LEX prezintă 
numărul incidentelor din ziua alegerilor, precum 

și rezultatele preliminare ale numărării în 
paralel a voturilor pentru alegerile prezidențiale 

din 1 noiembrie 2020

Misiunea de Observare Promo-LEX prezintă 
numărul incidentelor din ziua alegerilor, precum 
și rezultatele preliminare ale numărării rapide a 

voturilor pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 11 iulie 2021



www.promolex.md

Misiunea de Observare Promo-LEX prezintă 
numărul incidentelor din ziua alegerilor, precum 

și rezultatele preliminare ale numărării în 
paralel a voturilor pentru alegerile prezidențiale 

din 1 noiembrie 2020

Misiunea de observare a alegerilor parlamentare anticipate 
din 11 iulie 2021 este desfășurată de Asociația Promo-LEX cu 

suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID), al Consiliului Europei, precum și al 

Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la Chișinău.



Deschiderea secțiilor de votare mai devreme de 7:00 
sau cu întârziere

80 cazuri
eșantion

266 cazuri
estimat la nivel 
național



50 cazuri
eșantion

Amenajarea secțiilor de votare pentru asigurarea
respectării distanţei sociale de 1 metru între

funcţionarii electorali

151 cazuri
estimat la nivel 
național



Triajul funcționarilor electorali prezenți, observatorilor și
a altor subiecți implicați în procesul electoral

35 cazuri
eșantion

104 cazuri
estimat la nivel 
național



Accesibilitatea secțiilor de votare pentru persoanele cu 
dificultăți locomotorii

214 cazuri
eșantion

712 cazuri
estimat la nivel 
național



Admiterea unui număr mai mare de alegători în secția de votare 
decât numărul de cabine de vot

140 cazuri
eșantion

425 cazuri
estimat la nivel 
național



Închiderea secțiilor de votare mai devreme/târziu de ora 21:00

10 cazuri
eșantion

29 cazuri
estimat la nivel 
național



58 cazuri

Prezența materialelor de publicitate, afişaje, panouri
electorale din raza secţiei de votare

(100 metri de la localul secţiei)



7 cazuri 

Acces restricționat pentru observatori sau obstrucționarea 
procesului de observare liberă în secția de votare



19 cazuri

Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor
legale/ ruperea/ deteriorarea sau absența

sigiliilor pe urnele de vot



24 cazuri

Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în
incinta sau în raza de 100 de metri ai secției de votare



47 cazuri

Întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale 

privind deschiderea secției de votare sau a procedurilor de 

numărare a buletinelor de vot



15 cazuri

Zvonuri, tentative sau chiar situații de recompense materiale
sau bănești oferite alegătorilor în perimetrul de 100 m al 
secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor



Agitație electorală sau PR negru în raza de 100 m şi/sau în incinta
secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor

28 cazuri



Transportarea organizată a alegătorilor (autocare, 
microbuze sau alte unități de transport care în mod normal 

nu ar avea ce căuta în preajmă)

29 cazuri



Acte de violență sau intimidări ale alegătorilor, sau altor persoane

11 cazuri



Încetarea/suspendarea nejustificată a votării în secția de votare

13 cazuri



Deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri (suspendarea funcționării; 
situații când SIAS Alegeri indică faptul că alegătorul a votat, iar 

acesta susține că nu a votat)

33 cazuri



Deficiențe în listele electorale (discrepanțe dintre adrese; 
alegători decedați; semnături în locul altor persoane)

24 cazuri



Fotografierea buletinelor de vot, alte încălcări ale secretului votului

89 cazuri



32 cazuri

Votarea nejustificată în grup 
(în cabina de vot se află 2 și mai multe persoane)



Nr. Tip Incident

Alegeri prezidențiale

1 (15) noiembrie 2020

Alegeri parlamentare

anticipate

11 iulie 2021
Turul I Turul II

1 Acces restricționat sau obstrucționarea procesului de observare în SV 10 13 7

2
Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale/ ruperea/ deteriorarea sau 

absența sigiliilor pe urnele de vot
23 43 19

3 Votarea nejustificată în grup (în cabine de vot se află 2 și mai multe persoane) 11 10 32

4 Prezența persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m 25 28 24

5

Zvonuri, tentative sau chiar situații de recompense materiale sau bănești oferite 

alegătorilor în perimetrul şi/sau în apropierea secției de votare pentru a determina 

alegerea alegătorilor

14 22 15

6
Agitație electorală sau PR negru în incinta secției de votare pentru a determina alegerea 

alegătorilor
14 19 28

7
Transportarea organizată a alegătorilor (autocare, microbuze sau alte unități de transport 

care în mod normal nu ar avea ce căuta în preajmă)
50 37 29

8 Încetarea/suspendarea nejustificată a votării în secția de votare 12 7 13



Nr. Tip Incident

Alegeri prezidențiale

1 (15) noiembrie 2020

Alegeri parlamentare

anticipate

11 iulie 2021

Turul I Turul II

9 Acte de violență sau intimidări ale alegătorilor, sau altor persoane 0 9 11

10
Deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri (suspendarea funcționării; situații când SIAS 

Alegeri indică faptul că alegătorul a votat, iar acesta susține că nu a votat)
35 61 33

11
Deficiențe în listele electorale (discrepanțe dintre adrese; alegători decedați; semnături în 

locul altor persoane)
29 15 24

12 Fotografierea buletinelor de vot, alte încălcări ale secretului votului 59 108 89

13 Întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale 22 24 47

14
Prezența materialelor de publicitate, afișelor, panourilor electorale în raza secției de votare 

(100 metri de la localul secției)
34 9 58

15 Altele 143 94 30

Total: 481 499 459



Datele preliminare ale numărării voturilor

32.61%57.74% 42.26%

51.88% 48.12%

Promo-LEX
(eșantion, 600 SV)

CEC
(național, fără diaspora și 

stânga Nistrului)

CEC
(total - 99,86%)

Partidul Politic „Partidul
Acțiune și Solidaritate” 49.68% 47.94% 52.72%

Blocul electoral al 
Comuniștilor și Socialiștilor 30.11% 30.63% 27.24%

Partidul Politic „Șor” 5.83% 6.61% 5.75%
Blocul electoral 

„RENATO USATÎI” 4.13% 4.38% 4.10%
Partidului Politic „Platforma

Demnitate și Adevăr” 2.46% 2.45% 2.33%



Datele preliminare ale numărării voturilor

32.61%57.74% 42.26%

51.88% 48.12%

Promo-LEX
(eșantion, 600 SV)

CEC
(național, fără diaspora și 

stânga Nistrului)

CEC
(total - 99,86%)

Partidul Democrat
din Moldova 1.64% 2.04% 1.81%

Partidul Politic 
”Democrația Acasă” 1.16% 1.24% 1.45%

Partidul Acasă 
Construim Europa 1.27% 1.30% 1.28%

Partidul Acțiunii 
Comune - Congresul Civic 0.91% 0.87% 0.77%

Partidul Politic Alianța
Pentru Unirea Românilor 0.50% 0.47% 0.49%



Datele preliminare ale numărării voturilor

32.61%57.74% 42.26%

51.88% 48.12%

Promo-LEX
(eșantion, 600 SV)

CEC
(național, fără diaspora și 

stânga Nistrului)

CEC
(total - 99,86%)

Partidul Politic 
„Partidul Unității Naționale” 0.43% 0.42% 0.45%

Partidul Dezvoltării și 
Consolidării Moldovei” 0.52% 0.48% 0.43%

Mişcarea Profesioniştilor 
"Speranţa-Надежда" 0.19% 0.21% 0.19%

Veaceslav Valico –
candidat independent 0.18% 0.16% 0.17%

Partidul Schimbării 0.18% 0.17% 0.17%



Datele preliminare ale numărării voturilor

32.61%57.74% 42.26%

51.88% 48.12%

Promo-LEX
(eșantion, 600 SV)

CEC
(național, fără diaspora și 

stânga Nistrului)

CEC
(total - 99,86%)

Partidul Politic
„Puterea Oamenilor”

0.11% 0.11% 0.11%

Partidul Politic
Partidul Oamenilor Muncii 0.10% 0.10% 0.10%

Partidul Legii şi Dreptății 0.09% 0.09% 0.10%

Partidul Politic „NOI” 0.09% 0.10% 0.10%

Partidul Regiunilor
din Moldova

0.08% 0.08% 0.09%



Datele preliminare ale numărării voturilor

32.61%57.74% 42.26%

51.88% 48.12%

Promo-LEX
(eșantion, 600 SV)

CEC
(național, fără diaspora și 

stânga Nistrului)

CEC
(total - 99,86%)

Pаrtidul Politic
Partidul Verde Ecologist

0.08% 0.08% 0.08%

Partidul „Patrioții Moldovei” 0.06% 0.05% 0.06%

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ 0.01% 0.01% 0.01%



Repartizarea mandatelor conform datelor CEC 

32.61%57.74% 42.26%

51.88% 48.12%

Rezultate preliminare în baza a 2147 Procese-verbale procesate



Evoluția scorului candidaților în funcție de nr. 
Proceselor-verbale procesate, % (eșantion)



Evoluția scorului candidaților în funcție de nr. proceselor 
verbale-procesate, % Diaspora (OTS Promo-LEX)



Evoluția scorului candidaților în funcție de nr. proceselor 
verbale procesate, % Stânga Nistrului (OTS Promo-LEX)



Rezultate preliminare în baza datelor colectate de 
către Promo-LEX, până la ora 9:00

Nr. total SV (național) 1959

Nr. SV monitorizate Promo-LEX 600

Nr. PV recepționate 600

Nr. PV eronate/nevalidate 14

Nr. PV lipsă 0

Prezentarea datelor preliminare privind 
numărarea rapidă a voturilor (eșantion, 600 SV)



d=f+h (2 eronate)
d – Numărul de alegători care  

au participat la votare

f – Numărul buletinelor de vot 

declarate nevalabile

h – Numărul total de voturi 

valabil exprimate

99.3%

0.7%

Corecte Eronate



e=c-d (3 eronate)

d – Numărul de alegători care  

au participat la votare

c – Numărul de alegători care  

au primit buletine de vot

e – Cifra ce reflectă diferența dintre 

numerele buletinelor de vot 
primite de alegători și numărul 
alegătorilor care au participat la votare

99.7%

0.3%

Corecte Eronate



f=d-h (3 eronate)

d – Numărul de alegători care  

au participat la votare

f – Numărul buletinelor de vot 

declarate nevalabile

h – Numărul total de voturi 

valabil exprimate 

99.3%

0.7%

Corecte Eronate



i=c+j (3 eronate)
i – Numărul buletinelor de

vot primite de BESV 

j – Numărul buletinelor de vot 

neutilizate și anulate

c – Numărul de alegători care  

au primit buletine de vot

99.5%

0.5%

Corecte Eronate



h=g1+g2 (3 eronate)

g1+g2 – Numărul total de voturi 

valabil exprimate 

h – Numărul total de voturi 

valabil exprimate 

98.7%

1.3%

Corecte Eronate



j=i-c (3 eronate)

j - Numărul buletinelor de vot 

neutilizate și anulate

i – Numărul buletinelor de

vot primite de BESV 

c – Numărul de alegători care  

au primit buletine de vot

99.5%

0.5%

Corecte Eronate
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Vă mulțumim pentru atenție! 


