Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019: noi
detalii privind desfășurarea scrutinului
24 februarie 2019
Ora: 14:00

Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 constată că din totalul de
650 de incidente raportate de către observatorii Promo-LEX în perioada 9:00 – 14:00 prezentul comunicat
include 250 de incidente prelucrate de echipa de analiză a Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor
parlamentare din 24 februarie 2019:

Acces restricționat sau obstrucționarea procesului de observare liberă în secția de votare – 6
cazuri.








CU 36 Ștefan Vodă. Echipa Mobilă Promo-LEX, pe parcursul a circa o oră a fost urmărită de 2 automobile
ce se schimbau periodic, unul dintre care era de culoare neagră, număr de înmatriculare SV AJ 891.
SV 29/9 Chișinău, Centru. Restricționare a procesului de observare liberă de către observatori până la
ora 07:30. Președintele a motivat că e ocupat, înregistrând observatorii doar după 07:30, respectiv de
atunci permițându-le observarea.
SV 27/5 Chișinău, Buiucani. La ora 09:03, președintele BESV a refuzat să ofere datele despre
participarea la vot pe circumscripție observatorului, motivând că îl va oferi la sfârșitul zilei dacă va fi
nevoie.
SV 39/16 Sărata Galbenă, Cărpineni. Observatorului Promo-LEX nu i-a fost oferită informația cu privire
la numărul de alegători care au votat.
SV 10/5 Bălți, Bălți. La ora 09:30, președintele BESV a refuzat să ofere observatorului informații despre
numărul de alegători care s-au prezentat la vot pe circumscripția națională și, respectiv, uninominală.
Motivul invocat a fost faptul că informația va fi oferită la sfârșitul zilei, iar peste puțin timp a declarat că
posibil o va oferi la ora 15:00.
SV 50/42 Italia, Roma

Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale/ ruperea/ deteriorarea sau absența
sigiliilor pe urnele de vot – 17 cazuri.








SV 21/11 Criuleni, Cimișeni. Urnele de vot staționare au câte 2 sigilii.
SV 24/21 Anenii Noi, Floreni. Au fost aplicate 2 sigilii mari pe o urna de vot, iar cealaltă nu a fost sigilată
cu sigilii.
SV 5/34 Glodeni, Fundurii Noi. La ora 07.10, urnei de vot staționare i-a fost aplicate doar 2 sigilii. La
ora 07.45 au mai fost aplicate încă 2 sigilii care se păstrau la președintele secției.
SV 9/19 Bălți. La ora 7.05 urnele de vot staționare au fost sigilate cu 3 sigilii. Președintele BESV a motivat
că întotdeauna au pus câte 3 sigilii. La ora 8:05, în urma observației făcute de un observator, incidentul a
fost remediat.
SV 9/29 Bălți. Urnele de vot staționare sunt sigilate doar cu un sigiliu. Președintele BESV nu oferă
explicații.
SV 15/24 Călărași, Căbăiești. Urnele de vot au fost sigilate cu doar 2 sigilii.













SV 12/21, Sîngerei, Brejeni. Urna de vot a fost sigilată cu doar 3 sigilii.
SV 14/1, Telenești, Telenești. Urnele de vot au fost sigilate doar cu câte 2 sigilii. Președintele BESV a
comentat incidentul precum că doar atâtea sigilii au primit.
SV 18/5, Orhei, Orhei. La ora 06:50, în procesul de sigilare a urnei de vot, unul din cele 4 sigilii a fost
deteriorat. Urna a fost lăsată doar cu 3 sigilii.
SV 44/20 Cimișlia. Cealîc. O urnă de vot avea doar 2 sigilii, iar alta 3. Președintele BESV a explicat că
doar atâtea sigilii au fost eliberate.
SV 39/1 Sărata Galbenă, Sărata Galbenă. Lipsesc două sigilii de urnele de vot staționare.
SV 40/37 Cimișlia. Mihailovca. La 7:02 min lipseau două sigilii la urna de vot staționară.
SV 42/26 Cantemir, Constantinești. Urna de vot staționară a fost sigilată doar cu 3 sigilii. Președintele
BESV a comunicat OTS-lui că doar atâtea sigilii a primit.
SV 42/48 Cantemir, Iujnoe. La ora 7:00, sunt 2 urne de vot staționare, cu câte 2 sigilii fiecare.
Președintele BESV a comunicat OTS-lui că doar atâtea sigilii a primit.
SV 50/54 Marea Britanie, Londra,
SV 50/31 Italia, Milano
SV 46/27 Ceadîr-Lunga, Copceac. Urna staționară este sigilată doar cu 3 sigilii. Președintele BESV a
comunicat că așa este corect.

Lipsa materialelor necesare în secția de votare. Lipsește cel puțin unul din următoarele
materiale: listele electorale, buletinele de vot, ștampila rotundă cu numărul biroului electoral,
ștampilele cu inscripția ”Votat”, ”Anulat”, ștampila specială ”Alegeri 24.02.2019”, sigilii pentru
urne de vot – 1 caz.


SV 37/10 Răzeni, Bardar. A fost furată ștampila cu inscripția ”Votat” de către un alegător. S-a depistat
post factum. Pentru ștampilele rămase s-au luat măsuri de siguranță, au fost legate cu ața. Inițial erau 3
ștampile VOTAT, au rămas doar 2. Președintele BESV a raportat situația creată.

Acte de violență sau intimidări ale alegătorilor, sau altor persoane - 6 cazuri









SV 16/33, Ungheni, Sculeni. La ora 11:01, un reprezentant al PPȘ a sărit la bătaie la un alegător, la
aproximativ 80 metri de la secția de votare. Au intervenit martori și poliția.
SV 30/16 Chișinău, Ciocana. Observator de la PPȘ stătea în fața urnei de vot și intimida alegătorii.
Președintele BESV a făcut observație
SV 46/18 Ceadîr-Lunga, Baurci. În intervalul de timp 11.05-11.30 min, candidatul independent Cadîn
Grigorii, a intrat în SV și a făcut scandal către membrii BESV, pe motivul că unul dintre aceștia, stă lângă
urna de vot.
SV 27/13, Chișinău, Buiucani. Începând cu ora 9:00 observatorul din partea PPȘ împiedică membrilor
BESV, le face observații cu privire la regulile de activitate, a solicitat ca președintele BESV sa-i ofere
translator in limba rusa. A acuzat de faptul ca membrii BESV nu au dreptul sa întrebe alegatorii daca vor
sa voteze in baza tuturor celor 4 buletine de vot. Observatorul manifesta comportament agresiv.
SV 50/50 Italia, Udine
SV 49/07 Israel, Tel Aviv

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 cazuri


SV 21/38 Criuleni, Slobozia – Dușca. Aproximativ la ora 8.40 după ce a votat o doamnă în vârstă, la
ieșirea din secția de votare, o altă doamnă care e observator din partea unui concurent neidentificat s-a
apropiat de ea, i-a mulțumit, a discutat câteva minute și a transmis în mână ceva. Sunt suspiciuni că e o
sumă de bani. Incidentul a fost observat de pe fereastră. Președintele BESV nu a reacționat.



























SV 30/16 Chișinău, Ciocana. Au fost oferite recompense materiale din partea reprezentanților PPȘ, la o
distanță de 70 m de la incinta SV. Incidentul a avut loc aproximativ la ora 9:10 și e în proces de soluționare.
Președintele secției de votare a chemat poliția.
SV 21/21 Criuleni, Criuleni – Centru. Aproximativ între orele 8.30-9.00, reprezentanți din partea PDM
împărțeau niște pungi alegătorilor cu conținut neidentificat. Observatorii din partea altor partide, cât și
un membru al BESV au reacționat și le-au informat să nu fie lângă secție de votare. Ei s-au deplasat
aproximativ la 100 m distanță.
SV 21/6 Criuleni, Mălăieși. Suspiciuni de oferire a unor recompense materiale pentru alegători din
partea agitatorilor PPȘ, aproximativ de la ora 9.31 până la10.30.
SV 15/2, Călărași, Călărași. La ora 08:50, în afara secției de votare (aproximativ la o distanță de 100
metri), reprezentanții PPȘ s-au amenajat în ograda unei persoane, cu sacoșe pline cu conținut necunoscut.
Membrii BESV au anunțat polițistul. În rezultat, aceștia au fost înlăturați.
SV 27/16, Chișinău, Buiucani. La ora 08:50, în incinta SV a intrat un alegător și a informat observatorul
că reprezentanții PPȘ distribuie cadouri (niște cutiuțe cu conținut neidentificat). După implicarea
președintelui BESV – au plecat.
SV 15/57, Călărași, Sinești. La ora 09:25, în afara SV, reprezentanții PPȘ distribuie alegătorilor sacoșe
cu un conținut neidentificat.
SV 13/60 Rezina, Trifești. La ora 09:20, la o distanță de 50 m de SV, un reprezentant al PDM a discutat
cu un alegător până la intrarea acestuia în SV. După ce acesta a intrat în SV, a votat și a ieșit din SV,
reprezentantul PDM a discutat iarăși cu el, oferindu-i un pachețel.
SV 14/4 Telenești, Mihălașa. Începând cu ora 09:22, în apropierea SV, un reprezentant al PDM discută
cu un grup de alegători, sunt suspiciuni rezonabile că este vorba de o situație de recompense materiale
sau bănești dat fiind faptul că după ce alegătorii ies din SV reprezentanții PDM îi însoțesc la un loc dosit
(după un gard).
SV 15/55, Călărași, Rădeni. La ora 09:57, reprezentanții PPȘ, în preajma SV, au parcat două mașini și
distribuie pungi cu conținut necunoscut alegătorilor. Deși președintele BESV a fost informat, acesta nu a
reacționat.
SV 39/2 Sărata Galbenă, Sărata Galbenă. A fost chemat polițistul la solicitarea primarului, pentru a
împiedica afișarea unui placat și distribuirea pungilor cu logo-ul partidului ŞOR. OTS a auzit că în pungi
erau jucării. Altă informație despre conținutul pungilor, nu știe.
SV 40/45 Cimișlia, Topala. OTS a auzit zvonuri precum că reprezentanții PDM în apropierea SV, în
incinta unui magazin, consumă împreună cu alegătorii, băuturi alcoolice. Deplasându-se la magazinul în
cauză, OTS a văzut o persoană îmbrăcată în vestimentație cu simbolica PDM.
SV 45/7 Comrat, Comrat. Un alegător, demonstrativ s-a apropiat de OTS și i-a prezentat o sumă
bănească (circa 500 MDL) și a comunicat faptul că a câștigat acești bani, pentru că a votat. La întrebarea
OTS de unde a primit acești bani, alegătorul s-a eschivat de la răspuns și a părăsit SV.
SV 44/5 Taraclia, Taraclia. Zece persoane prezentându-se la SV au comunicat OTS, despre propunerea
de recompensă, pe care au primit-o din partea reprezentanților PPȘ, care se aflau în apropierea SV.
Persoanele în cauză propuneau o recompensă în sumă de 200 lei, pentru fiecare vot în favoarea PPȘ.
Problema în cauză nu a fost comunicată președintelui BESV.
SV 27/6, Chișinău, Buiucani. Aproximativ la orele 10:50, la 50 m de secția de votare, a fost identificat
un microbuz alb al partidul PPȘ din care erau descărcate produse alimentare. Șoferii au declarat că aceste
produse alimentare trebuie duse într-un apartament.

Agitație electorală sau PR negru la intrare sau în incinta secției de votare pentru a determina
alegerea alegătorilor - 30 cazuri




SV 35/16 Căușeni, Căușeni. Pe geamurile SV și ușa SV era plasată agitație electorala din partea PSRM.
După sesizarea membrilor BESV, agitația a fost scoasă.
SV 22/15 Ialoveni, Dănceni. Primarul și unul din consilieri făcea agitație la întărea în secția de votare,
președintele BESV le-a făcut observație și ei sau îndepărtat de intrarea secției.
SV 23/2 Chișinău, Botanica. În incinta secții de votare au apărut afișe electorale cu PSRM.

































SV 20/1 Strășeni, Strășeni. Lângă ușa secției de votare o doamnă transmite pliante de la PSRM. Aceasta
s-a petrecut de la ora 7.30 până la 8.30. După aceasta un membru al BESV a făcut observație și persoanele
în cauză s-au deplasat cu aproximativ 40-50 m depărtare de SV.
SV 25/8, Chișinău, Botanica La intrare SV s-au apropiat 6 persoane reprezentații PDM și împărțeau
pliante. Președintele BESV a făcut observație, reprezentanții PDM au plecat.
SV 9/15, Bălți. În secția de votare a intrat un reprezentant al PPȘ, îmbrăcat în hanorac cu utilizarea
simbolisticii PPȘ și a comunicat timp de 2 minute cu un observator. Reprezentantul PPȘ nu și-a exercitat
dreptul la vot în această secție de votare. Președintele BESV nu a reacționat la acest incident.
SV 9/13, Bălți. În jurul orei 8.05 în incinta SV a intrat o persoană cu o sacoșă simbolica PPȘ. Persoana
neautorizată s-a aflat în BESV 1 minut. Președintele BESV a reacționat rapid excluzând persoana
neautorizată din SV.
SV 9/9, Bălți. În SV a intrat o persoană cu o mapă cu simbolica PPȘ și s-a salutat cu observatorii desemnați
din partea PPȘ. Persoana dată nu și-a exercitat dreptul la vot în SV respectivă. Președintele BESV a făcut
observație imediat ce a observat.
SV 9/39, Bălți. A intrat o persoană în SV îmbrăcat în vestimentație cu simbolica PPȘ, care nu și-a exercitat
dreptul la vot în secția respectivă. Președintele BESV a zis că el nu face agitație, ci doar pur și simplu a
intrat. Persoana s-a aflat în SV aproximativ 5 minute.
SV 9/35, Bălți. În jurul orei 7.37 un alegător a intrat în secția de votare cu accesorii cu simbolica
concurentului electoral -PPȘ (geanta și eșarfă). Un membru al SV a atenționat alegătorul respectiv.
Alegătorul a răspuns că i s-a comunicat că poate veni cu aceste materiale în SV.
SV 15/58, Călărași, Sipoteni. La ora 10:52, în incinta SV, observatorii de la PPȘ, PDM, PSRM și PCRM
stau lângă urna de vot, discutând cu alegătorii.
SV 40/30 Cimișlia. Marinfeld. Atunci când alegătorul a intrat în cabina de vot, a fost telefonat și sfătuit
pentru cine să voteze și, cu toate că a fost rugat să închidă apelul de către președintele BESV, acesta nu a
reacționat. După ce a votat, a închis apelul și a ieșit din SV.
SV 27/20 Răzeni, Răzeni. O persoană a intrat în secția de vot îmbrăcat în tricou (sub geacă) cu emblema
partidului ȘOR, a votat, membrii comisiei au făcut observații și au rugat sa se încheie la geacă, au fost
replici din partea observatorilor altor partide, care aproape au degenerat în altercații.
SV 27/07 Chișinău, Buiucani. La ora 08:38, două persoane, care distribuiau în afara SV pliante ale PDM,
au intrat în holul SV și vorbeau cu alegătorii. La solicitarea președintelui BESV de a părăsi încăperea, una
din persoanele respective a invocat faptul că vorbește cu amantul. Au ieșit, au revenit din nou, iar după
scurt timp au plecat definitiv.
SV 18/6, Orhei, Orhei. La ora 09:30, reprezentanții PPȘ, deținând materiale electorale asupra lor, au
intrat în SV pentru a discuta cu observatorul PPȘ. La observația președintelui BESV, aceștia au încercat
să ascundă materialele care le dețineau (genți, fulare, insigne aplicate pe ei), și au părăsit la scurt timp
SV.
SV 32/7 Chișinău, Vatra. Unii reprezentanți ai PPȘ au lipit pe geamul SV foi cu bilete de vot indicând pe
cine să voteze, după care o persoană a intrat în SV și a votat corespunzător indicațiilor.
SV 32/7 Chișinău, Vatra. Doi alegători în incinta SV s-au consultat cu voce tare pe cine să voteze. Au
strigat în voce tare “Votăm steaua”. Nu erau îmbrăcați în vestimentație cu simbolica partidului.
SV 33/9 Chișinău, Durlești. Un alegător după ce a votat a spus în voce tare ca toți să voteze pe Constantin
Țuțu.
SV 7/3 Soroca. La ora 11.37 s-a depistat că unul din observatori avea pe brațe o foaie cu inscripția
Blocului Electoral ACUM. La solicitarea Președintelui BESV, foaia respectivă a fost înlăturată.
SV 43/13 Cahul, Cahul. Până la deschiderea SV, două persoane îmbrăcate în haine cu simbolica PPȘ, au
intrat în incinta SV, au pus la gâtul a 2 observatori câte un fular cu simbolul PPȘ, pe care îl reprezintă.
Președintele BESV le-a făcut observație, persoanele necunoscute au ieșit din SV. Observatorii PPȘ au
purtat fularele PPȘ, timp de două ore.
SV 42/5 Cantemir, Burlăceni. O persoană în vestimentația cu simbolul PDM a intrat în incinta SV, fără
intenția de a vota. Președintele BESV a făcut observații, iar persoana în cauză a plecat, a plecat din SV la
2 min, după ce a intrat.
SV 27/06 Chișinău, Buiucani. La ora 10:20, un membru al BESV (Gheorghe Botnari - desemnat de
PSRM) a făcut agitație politică pentru concurent. Președintele BESV i-a făcut observație.















SV 27/17, Chișinău, Buiucani. Periodic, 3 reprezentanți PPȘ care făceau agitație afară, intrau temporar
în SV vorbind în glas tare despre simpatizanții politici. Președintele le-a făcut observație, dar ei oricum
reveneau.
SV 10/13, Bălți, Bălți. La ora 10:10, în incinta SV au intrat candidatul PPȘ pe CU 10, Pavel Verejan, însoțit
de un un coleg de al său, ambii fiind îmbrăcați în scurte și fulare cu însemnele de partid. În timp ce Pavel
Verejan vota, colegul său îl fotografia și filma. Un observator a obiectat la acest comportament, iar ca
replică – aceștia au cerut permisiunea președintelui BESV de a filma și a fotografia, la care președintele
le-a dat acordul. Prin urmare, cei vizați au continuat să facă sesiunea foto.
SV 10/2, Bălți, Bălți. La ora 11.15, în incinta SV, în incinta SV erau prezente 2 reprezentanți ai PPȘ. Unul
din aceștia arăta alegătorilor unde să voteze, iar al doilea, care era cu o listă, verifica cine a votat.
Președintele BESV le-a cerut să părăsească sala. A fost chemată și poliția care i-a înlăturat.
SV 47/004 Transnistria, Criuleni. Au fost observate situații în care alegătorii după exercitarea
dreptului la vot, în afara SV au primit recompense. Conform zvonurilor, obținute din mai multe surse,
după exercitarea dreptului la vot alegătorii primesc recompense bănești cca. 200 de lei sau 20 de dolari
pentru vot.
SV 48/005 Transnistria, Călărași. În apropierea SV, persoane neidentificate repartizau (dintr-un
microbuz în alte 4 mașini) mai multe pungi de culoare neagră, fără inscripții, în care se găsesc produse
alimentare Dintre autoturismele implicate sunt: Mercedes-Benz Sprinter de culoare albă, Nr. MUM 811;
Mercedes-Benz de culoare sură; Dacia, de culoare neagră, Nr. MUM 782.
SV 48/022 Transnistria, Varnița. Sunt zvonuri precum că alegătorii care au fost transportați organizat
(cca. 400 -500 alegători) sunt remunerați pentru vot său cu câte 20 de dolari.
SV 48/019 Transnistria, Ștefan Vodă. Sunt zvonuri precum că alegătorii care au fost transportați
organizat pentru a vota la SV (cca. 60 persoane) sunt achitați cu cca. 20 de dolari pentru vot.
SV 48/020 Transnistria, Ștefan Vodă. Un alegător care a fost transportat organizat ca să voteze la
această SV, a declarat că ulterior exercitării dreptului la vot și prezentarea pozei cu buletinul de vot
primesc recompense de 20 dolari din partea PSRM.

Votarea nejustificată în grup (în cabine de vot se află 2 și mai multe persoane) – 19 cazuri.














SV 21/13 Criuleni, Coșnița-Est. Doua persoane au intrat în cabina de vot si vorbeau cu cuvinte
necenzurate și peste câtva timp a ieșit din cabina.
SV 38/10 Hâncești, Boghiceni. Au votat 2 persoane în același timp (soț si soție) în cabina de vot, nu erau
cu necesitați speciale. S-au făcut observații, dar asta nu a împiedicat procesul, împreună au depus
buletinele în urnă.
SV 9/9 Bălți. În jurul orei 9.50 în aceeași cabină de vot au intrat soțul și soția. În urma solicitării
membrilor BESV, alegătorul a trecut în altă cabină de vot și și-a exercitat dreptul de vot.
SV 28/9 Chișinău, Rîșcani. La ora 08:11, doi alegători au intrat concomitent în cabina de vot.
Președintele le-a făcut observație și cea dea doua persoană a mers la altă cabină.
SV 18/4, Orhei, Orhei. La ora 8:15, un alegător se afla în cabina de vot. De acesta, s-a apropiat un alt
alegător care-l îndemna să voteze precum îi spunea acesta. Cazul a fost observat de către președintele
BESV care a reacționat rapid pentru a clarifica motivul unei asemenea situații.
SV 32/18 Chișinău, Colonița. Doi alegători au intrat în SV. Unul a întrat în cabina de votare, după care a
intrat cel de-al doilea și a dat indicații despre cine să voteze, ieșind la scurt timp din cabina de vot.
SV 33/20 Chișinău, Băcioi. În cabina de vot au intrat 2 persoane soț și soție. Președintele BESV le-a făcut
observație. Oricum au votat împreună.
SV 37/35 Răzeni, Pojăreni. Un alegător nu știa cum să voteze, nu înțelegea unde să aplice ștampila, ce
să facă, persoana care urma să voteze a venit cu inițiativa să o ajute, s-a apropiat să-i indice. Membrii
BESV i-au făcut observație, dar oricum persoana a intrat împreună cu alegatorul în secția de vot și-i arată
unde și ce.
SV 20/2 Strășeni, Rădeni. La 9.00 în cabina de vot au intrat două persoane. Una din ele arătat celeilalte
unde să pună ștampila. Președintele BESV nu a reacționat. Persoana nu era slab văzătoare.
SV 21/29 Criuleni, Măgdăcești-Nord. La 11.30 la secția de votare in căbina de votare au intrat 2
persoane. Două alegătoare în vârstă, dar nu era cu deficiențe de văz. Președintele BESV sau membrii
comisiei nu au reacționat.















SV 37/21 Răzeni, Costești. Când un alegător trebuia să voteze și s-a apropiat de cabina de vot, s-a
îndreptat spre alegătorul vecin cu îndemnări și cu indici pentru cine să voteze. Președinta comisiei i-a
făcut observație și persoana in cauză s-a retras.
SV 38/25 Hâncești, Lăpușna. In jurul orelor 10:30, 2 persoane au votat nejustificat în grup, nefiind
niciuna din acestea nevăzători sau slab văzători. O persoană a aplicat ștampila pe 2 buletine de vot. S-au
făcut observații de către președintele comisiei după ce a avut loc incidentul.
SV 36/7 Ștefan-Vodă, Brezoaia. Două persoane în etate au intrat în cabină timp de 1 min au stat acolo,
președintele sesizând a făcut observație că nu au dreptul, acestea totuși au votat.
SV 36/10 Ștefan-Vodă, Cioburciu. Două persoane au intrat în cabina, la care președintele nu a
reacționat. Nimeni din ei nu erau nevăzători.
SV 10/38 Bălți, Octeabriscoe. La ora 09:15, au fost observate 2 persoane votând în aceiași cabină de
vot. Membrii BESV au făcut observație, însă aceasta a fost tratată ca o glumă de către alegători, aceștia
continuând să voteze în aceeași cabină. O reacție a președintelui BESV nu a fost pe motiv că acesta era
ocupat cu altele.
SV 10/38 Bălți, Octeabriscoe. La ora 11:17, un alegător a pătruns în cabina de vot unde era deja un alt
alegător, consultându-se împreună. Președintele vorbea cu o altă persoană și nu s-au luat măsurile
necesare.
SV 50/20 Irlanda, Dublin.
SV 47/010 Transnistria, Orhei. Vice-președintele BESV intră în cabina de vot împreună cu alegătorii
care solicită ajutor pentru a le traduce sau să le explice metoda de vot.
SV 47/013 Transnistria, Doroțcaia. Mai multe persoane au intrat în cabina de vot, câte două sau mai
multe persoane, pentru a vota fără un motiv justificativ. Președintele BESV a făcut mai multe observații
și a permis accesul în sala a alegătorilor astfel ca să se evite aglomerația.

Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare – 7 cazuri.












SV 27/08 Chișinău, Buiucani. O persoană a intrat în SV, s-a apropiat de membrii BSV și a solicitat careva
informație invocând faptul că este membru al biroului. Nu a prezentat nici o legitimație pentru a confirma
acest lucru. S-a aflat în incinta SV aproximativ 15 minute. A declarat că cineva a sunat ieri și i-a solicitat
să se prezinte la SV. Președintele era ocupat la moment, dar într-un final i-a solicitat să plece.
SV 33/2 Chișinău, Codru. O persoana aflată în SV nu avea nici un fel de acte de identitate la el. După ce
s-a apropiat membrii BESV, el a spus ca așteaptă pe cineva și peste câteva minute a plecat .
SV 39/1 Sărata Galbenă, Sărata Galbenă. O doamnă din partea PPȘ a intrat în incinta SV și a stat pentru
15-20 min acolo. Președintele BESV nu a luat atitudine. OTS a comunicat că doamna nu era îmbrăcată în
vestimentație cu simbolul PPȘ, însă a discutat cu observatorul din partea PPȘ.
SV 2/7, Ocnița, Dondușeni. Concurentul electoral din partea Blocului ACUM, Remus Ciobanu, după ce a
votat a intrat de mai multe ori în secția de vot .
SV 2/31, Ocnița, Horodiște. La ora 10 :00 a fost constatată prezența primarului în secția de vot, care sa apropiat de președintele BESV și au discutat, fără să-și exercite dreptul de vot. Ulterior, în urma
observațiilor făcute de observatori, a părăsit secția de votare.
SV 27/02 Chișinău, Buiucani. La ora 10:05, la SV a venit o persoană cu o legitimație din anul 2015, nu
s-a prezentat, menționând doar că e acreditat la președinție. Președintele și membrii BESV nu au făcut
observație. Persoana dată a făcut pozele SV, observatorii i-au făcut observație, fiind chemată poliția. La
ora 10:15 persoana dată a plecat.
SV 50/41 Italia, Ravena

Buletinele de vot nerepartizate membrilor BESV nu sunt păstrate în loc sigur în incinta secției
de votare - 1 caz.


SV 50/63 Portugalia, Setubal

Transportarea organizată a alegătorilor (autocare, microbuze sau alte unități de transport care
în mod normal nu ar avea ce căuta în preajmă) - 23 SV




























SV 21/25 Criuleni, Hârtopul Mic. La 20 m de secție un automobil model Volkswagen, de două ori la 9.40
și 9.50 a transportat alegători. Transportul a fost organizat de către PPȘ.
SV 21/19 Criuleni, Doroțcaia. La 10 m de SV, aproximativ la 8.30 s-a apropiat un microbuz culoare albă
cu inscripția ”la comandă”, în jur de 10 persoane. Nu este cert cine ar fi organizat transportarea.
SV 37/2 Răzeni, Răzeni. Transportarea organizată a alegătorilor din partea PDM. OTS afirmă ca a auzit
o discuție a membrului de partid PD cu alta persoana cu referire la un buletin nevalabil și la un vot minus
pentru PDM.
SV 37/2 Răzeni, Răzeni. Transportarea organizată a alegătorilor, microbuz alb, s-a observat cum s-au
urcat în microbuz 2 persoane în etate care deja votaseră. Nu se știe sigur pentru ce concurent electoral.
SV 2/35, Ocnița, Paustova. La ora 9.55 un grup de alegători au fost transportați de către reprezentanții
PPȘ cu un automobil de tip Volkswagen Transporter T4. Ulterior reprezentanții PPȘ au rămas să facă
agitație electorală în apropierea secției de votare.
SV 2/35, Ocnița, Paustova. Transportarea alegatorilor - circa 15 studenți - cu un automobil de tip
Mercedes-Benz Sprinter de către persoane neidentificate.
SV 3/20, Edineț, Brătușeni. La ora 10.00 a fost constată transportarea organizată alegătorilor- circa 15
studenți.
SV 48/018 Transnistria, Ștefan Vodă. La SV au fost aduse organizat cca. 200 de persoane cu 3 autocare.
SV 47/004 Transnistria, Criuleni. Aproximativ 392 de persoane au fost aduse în mod organizat la SV,
cu 6 autobuze. Președintele BESV a sugerat ca alegătorii că intre în SV pe rând pentru a evita aglomerația.
SV 47/013 Transnistria, Doroțcaia. Au fost aduse organizat cca. 20-25 de persoane cu 2 autobuze.
Autobuzele au fost parcate în preajma BESV.
SV 48/020 Transnistria, Ștefan Vodă. La SV au fost aduse organizat cca. 470 de persoane cu mai multe
mijloace de transport, precum: autobuz Neoplan de culoare albastru deschis Nr. E 049 BO, autobuz
Mercedes-Benz de culoare albă Nr. T 567 HO microbuz Mercedes-Benz Sprinter de culoare albă Nr. T 918
MM și Nr. T 644 K, microbuz de culoare albă A 576 CB, și alte două microbuze de culoare albă și albastră
cu numere neidentificate.
SV 48/023 Transnistria, Chișinău. La SV au fost aduse organizat cca. 30 de persoane cu un autobuz
marca MAN de culoare albă, Nr. LEU 942. Autobuzul este parcat la o distanța de 200 m de la SV.
SV 48/007 și 024 Transnistria, Chișinău. La SV au fost aduse în mod organizat din Tiraspol aproximativ
150 de persoane. Persoanele au fost transportate cu 2 autocare de culoare albă cu Nr. T 961 MH și Nr. T
479 MP, parcate mai departe BESV.
SV 48/022 Transnistria, Varnița. La SV au fost aduse în mod organizat cca. 400-450 de persoane. Au
fost transportați cu aproximativ 32 de autoturisme, printre care: microbuze Mercedes-Benz Nr. T 707 CT,
Nr. C 338 HB, Nr. T 255 KE. _
SV 48/023 Transnistria, Chișinău. La ora 11.30, au fost aduse organizat cca. 120 de persoane la SV.
Autobuzele identificate sunt: DAF de culoare verde, Nr. NPL 541 și Nr. ENK 890; DAF de culoare roșie, Nr.
OMM 213; autobuz de culoarea albă Nr. OOT 868.
SV 48/019 Transnistria, Ștefan Vodă. Transportarea organizată a cca. 60 de persoane la SV, prin
intermediul a 3 microbuze: Mercedes-Benz Sprinter de culoare albă cu Nr. CLN 189, Nr. T 951 KP, T 952
KP.
SV 48/010 Transnistria, Anenii Noi. La SV au fost aduse cca. 100 de persoane cu 2 autobuse și 3 rutiere.
SV 48/018 Transnistria, Ștefan Vodă. Persoane sunt aduse organizat. Transportarea organizată a cca.
50 de persoane la SV, cu 3 microbuze: Mercedes-Benz Sprinter de culoare verde cu număr nedeslușit,
Mercedes-Benz Sprinter de culoare albă cu Nr. WWO 963, Mercedes-Benz Sprinter de culoare albă cu Nr.
SFC 633.
SV 47/004 Transnistria, Criuleni. La SV au fost aduse în mod organizat cca. 330 de persoane, cu mai
multe autoturisme: Mercedes-Benz Sprinter de culoare albă cu Nr. ELB 567, BR AT 276 și K AD 817,
Mercedes-Benz Sprinter de culoare albastră cu Nr. E 916 BH și BR AZ 942, Autobuz de culoare albastră
Nr. GME 130, Mercedes-Benz de culoare albă cu număr neidentificat, Autobuz Keops (ruta Dubăsari –









Chișinău) de culoare sură cu Nr. E 400 AX, Microbuz de culoare albă cu Nr. E 101 AT, Iveco de culoare
albastră cu Nr. E 010 AT, Mercedes-Benz Sprinter de culoare galbenă cu Nr. BR AO 073.
SV 47/001 Transnistria, Chișinău. Au fost aduse în mod organizat cca. 60 de persoane, cu 3 rutiere: ,
Mercedes-Benz Sprinter de culoare verde cu număr neidentificat, Mercedes-Benz Sprinter de culoare
albă cu Nr. A 073 CM și T 255 MA.
SV 47/008 Transnistria, Șoldănești. La SV au fost aduse în mod organizat cca. 300 de persoane, cu cel
puțin 7 autobuze, printre care: Setra de culoare albastră Nr. GLA 888, Mercedes-Benz de culoare albastră
Nr. QMO 651.
SV 47/007 Transnistria, Hîrtop. La SV au fost transportate organizat aproximativ 300 de persoane, cu
mai multe autoturisme: Mercedes-Benz de culoare albă Nr.: PSV 265, K KF 777, C PK 520, C MY 826, AHI
343, Mercedes-Benz de culoare albastru închis cu Nr. C RB 185, autobuz Ikarus K 777 AB.
SV 47/009 Transnistria, Șoldănești. La SV au fost transportate organizat la SV aproximativ 20 de
persoane, cu microbuzul Mercedes-Benz de culoare albă cu Nr. C QD 757.

Încetarea/suspendarea nejustificată a votării în secția de votare – 1 caz





















SV 9/13 Bălți. Operatorul a vrut să vadă dacă funcționează camera de înregistrare video și aceasta s-a
oprit. Din această cauză, votarea a fost suspendată pentru 5 minute, de la 8:02 -la 8:07. În timpul acesta
a intrat un alegător și i s-a interzis să-și exercite dreptul de vot până la rezolvarea problemei. Președintele
BESV a reacționat foarte rapid și a rezolvat problema.
Deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri (suspendarea funcționării; situații când SIAS Alegeri
indică faptul că alegătorul a votat, iar acesta susține că nu a votat) – 28 cazuri.
SV 38/24 Hâncești, Lăpușna. SIAS Alegeri nu a funcționat de la 09:15 - 09:19, nu puteau verifica datele.
Au telefonat la CEC si s-a clarificat situația.
SV 38/10 Hâncești, Boghiceni. Un interval de timp de aproximativ 10 min nu era internet, in aceasta
perioada alegatorii care veneau erau notați pe hârtie, care ulterior trebuiau înregistrați in SIAS Alegeri.
SV 4/32, Rîșcani, Pîrjota. În intervalul ora 08.39 - 09.20 în secția de votare a fost constată lipsa
conexiunii la internet. A fost chemat un operator Moldtelecom care a remediat problema. Operatorii SIAS
Alegeri au înregistrat datele pe foi.
SV 9/11, Bălți. În jurul orei 9.15, SIAS Alegeri a fost blocat timp de 2 min. La acel moment în SV erau
alegători, care au așteptat până s-a rezolvat problema.
SV 10/19, Bălți, Bălți. La unul din cei doi operatori SIAS Alegeri, pe parcursul a 20 de minute (08:4009:00) nu a funcționat SIAS Alegeri. Pentru a soluționa situația, președintele BESV a sunat la centru de
apel unic pentru asistență. Procesul de votare în această perioadă nu a fost întrerupt.
SV 16/11, Sîngerei, Ungheni. La ora 09:15, un alegător era înregistrat în SIAS Alegeri că ar fi votat deja
în satul Simeni, dar a venit să voteze și la secția respectivă, argumentând că nu a votat deloc. Într-un final,
alegătorului i s-a permis să voteze.
SV 27/21, Chișinău, Buiucani. La ora 09:15, timp de 2 minute nu au lucrat calculatoarele, fiind sistată
activitatea din cauza conexiunii la internet. Președintele a soluționat problema.
SV 12/3, Sîngerei, Centru. La ora 08:35, un alegător s-a prezentat la SV pentru a vota. După verificarea
și înregistrarea acestuia în SIAS Alegeri, s-a constatat că acesta nu este atribuit la SV respectivă. În
rezultat, alegătorul a părăsit SV fără să voteze, însă in SIAS Alegeri a rămas înregistrat ca alegător care
deja a votat.
SV 33/7 Chișinău, Durlești. Probleme cu conexiunea la internet începând cu orele 7.15 și până la 8.47.
SV 33/14 Chișinău, Durlești. În decurs de 30 de minute operatorii nu au avut acces la internet. Peste 20
de minute incidentul a fost înlăturat de către lucrătorii Moldtelecom.
SV 42/45 Cantemir, Bucuria. Primarul din Cahul s-a prezentat la SV dar datele acestuia erau deja
introduse în sistem și arătau că deja a votat. Președintele BESV nu l-a lăsat să voteze repetat.
SV 37/29 Răzeni, Mileștii Mici. De la 08:50 la 09:10 la unul dintre operatorii SIAS Alegeri nu funcționa
sistemul, menționa că era blocată pagina. La rezolvarea problemei se implicau membrii comisiei, dar
deficiența a fost lichidată în urma contactării CEC. Situația data a durat circa 20 min.
SV 32/32 Chișinău, Tohatin. La 11:04 min nu a fost conexiune la internet pentru funcționarea SIAS
Alegeri. La orele 11:15 min, această problemă a fost înlăturată.











SV 45/13 Comrat, Avdarma. La ora 9:15, sunt înregistrate deficiențe de funcționare a SIAS Alegeri. Timp
de 15 min, procesul de votare a fost înregistrat pe o foaie de hârtie, ulterior datele au fost introduse în
calculator.
SV 45/5 Comrat, Comrat. La ora 10:15, a dispărut conexiunea la internet. Au fost întreprinse măsuri
pentru înlăturarea deficienței. Procesul de votare nu s-a întrerupt. Toate datele s-au indicat pe o foaie de
hârtie.
SV 47/022 Transnistria, Ustia. Un alegător s-a prezentat la SV pentru a vota, în buletinul de identitate
este indicată că viza de reședință este înregistrată în Dubăsari, însă în SIAS Alegeri este indicată în
Chișinău. Alegătorul nu a votat.
SV 49/23 Turcia, Istambul
SV 50/69 România, Timișoara
SV 50/63 Portugalia, Setubal

Deficiențe în listele electorale (discrepanțe dintre adrese; alegători decedați; semnături în locul
altor persoane) – 28 cazuri.




















SV 30/5 Chișinău, Ciocana. Un alegător pe la 9.20 a făcut observație membrilor BESV că fiica dumneaei
fiind decedată de 19 ani mai este inclusă în listele electorale.
SV 31/26 Chișinău. Rîșcani. Alegătorul a găsit in listele de bază, după adresa sa niște persoane care deja
sunt decedat.
SV 34/1 Anenii Noi, Anenii Noi. Doamna care a solicitat un buletin de vot a găsit in baza de date numele
și familia soțului său care e decedat.
SV 9/2 Bălți. La 9.10 a fost constatată discrepanțe dintre adrese. Operatorul a semnalat despre problema.
Președintele BESV a făcut copie la buletin și persoana a fost inclusă în lista suplimentară.
SV 9/21 Bălți. La ora 8.24 în lista electorală de bază persoana cu acte de identitate ce indicau secția
respectivă nu s-a regăsit și a fost inclusă în lista suplimentară.
SV 23/10 Chișinău, Botanica. Un alegator cu acte de identitate ce indicau secția respectivă, nu s-a regăsit
în lista electorală de bază și a fost inclusă în lista suplimentară.
SV 25/ 15 Chișinău, Centru. Doi soți au venit să voteze. Unul din ei nu s-a regăsit în lista electorală, fiind
inclus pentru a vota în altă secție de votare.
SV 25/ 17 Chișinău, Centru. În liste electorale erau 5 persoane cu aceiași reședință. Dar proprietarii
apartamentului au comunicat că locuiesc doar două persoane în acel apartament.
SV 25/2 Chișinău, Botanica. Un alegător a depistat în liste că sunt persoane străine care au reședința în
apartamentul său.
SV 25/ 15 Chișinău, Centru. Un alegător nu s-a regăsit în lista electorală. Alegătorul a votat în baza listei
suplimentare.
SV 26/25, Chișinău, Centru. La ora 09:11, un alegător a identificat o persoană decedată în listele
electorale. Persoana care a depistat incidentul declară a prezentat certificatul rudei decedate, însă
președintele BESV afirmă contrariul.
SV 40/16 Cimișlia. Basarabeasca. Un alegător nu a fost înregistrat pe listele electorale. Președintele
BESV i-a dat alegătorului să completeze o contestaţie.
SV 33/9 Chișinău. Durlești. Un alegator și-a făcut prezența la SV dar în SIAS Alegeri nu a fost găsit. A
arătat fișa de însoțire a buletinului de identitate și a fost înscris în listele suplimentare. Alegătorul a votat.
SV 40/8 Cimișlia, Cimișlia. O persoană a venit cu certificatul de deces a unei rude, menționând că aceasta
este decedată de 20 de ani și de fiecare dată este înregistrată pe listele electorale. Președintele BESV a
comentat că nu poate face nimic, pentru că "listele electorale nu trebuie murdărite".
SV 32/31 Chișinău, Tohatin. La 10:19, 3 alegători au votat pe lista suplimentară, chiar dacă aveau
reședința în altă circumscripție. OTS a întrebat operatorul care i-a confirmat informația. După ce
președintele BESV s-a consultat la telefon (nu se știe cu cine), le-a permis alegătorilor să voteze.
SV 37/6 Răzeni, Căinari. Un alegător nu s-a regăsit în lista de bază. A fost inclus într-o listă suplimentară
și apoi și-a exercitat dreptul de vot.






















SV 20/34 Strășeni, Sireți. O persoană decedată a fost pe listă introdusă. Aceasta a observat o alegătoare
aproximativ la 7.20. Președintele BESV a indicat că listele au fost modificate și transmise, dar de la CEC
modificările nu au fot operate.
SV 4/32 Rîșcani, Pîrjota. Aproximativ la ora 9.56 un alegător nu s-a regăsit în listele de bază și a votat
pe lista suplimentară, dar are reședință în satul în care este secția de votare.
SV 6/7 Drochia. Aproximativ la orele 08.25 în lista alegatorilor se afla numele unei persoane decedate
(a decedat în urma cu 5 ani). Președintele BESV a tăiat din lista de alegatori numele persoanei identificate
drept decedată.
SV 44/2 Taraclia, Taraclia. O persoană a comunicat faptul că a identificat în lista electorală numele
soțului său decedat cu mult timp în urmă. Președintele BESV a îndreptat-o către APL, pentru clarificarea
problemei.
SV 44/4 Taraclia, Taraclia. O persoană a comunicat faptul că au fost înregistrate persoane decedate cu
domiciliul la imobilul aflat în proprietatea acesteia. Președintele BESV a comunicat faptul că trebuie să se
apropie cu buletinul de identitate, pentru a se clarifica situația, dar persoana în cauză a plecat de la SV.
Problema nu a fost soluționată.
SV 43/13 Cahul, Cahul. Pe listele electorale sunt identificate persoane decedate. Un observator din
cadrul SV a observat în lista electorală numele/prenumele fiului său decedat în anul 2000. A comunicat
că până acum nu l-a mai identificat în liste similare de la alegerile precedente după decesul acestuia.
Președintele BESV a solicitat certificatul de deces al persoanei. Problema nu a fost rezolvată.
SV 42/31 Cantemir, Moscovei. Un număr de 27 de persoane din același sat au venit la SV 42/31, iar
aceștia erau înregistrați la SV 42/30. Conform SIAS Alegeri acești alegători nu au votat anterior.
Președintele BESV le-a permis să voteze pe lista suplimentară.
SV 27/5, Chișinău, Buiucani. La ora 11:09, s-a constatat că legătorii de la un bloc de locuit cu 9 etaje
atribuit la SV respectivă sunt incluși în SIAS Alegeri, însă nu sunt incluși în listele electorale de bază.
Motivul invocat a fost faptul că în acel bloc de locuit este înregistrat doar 1 apartament. Alegătorii au votat
pe listele suplimentare.
SV 27/8, Chișinău, Buiucani. La orele 11:39, un alegător a identificat o persoană decedată inclusă în
listele electorale de bază. Președintele BESV a spus că nu poate face nimic dacă nu s-a prezentat
certificatul de deces.
SV 28/17, Chișinău, Rîșcani. La ora 11:37, un alegător nu s-a regăsit în lista electorală de bază și a votat
pe lista suplimentară.
SV 50/01 Austria, Viena
SV 50/07 Grecia, Atena

Fotografierea buletinelor de vot, alte încălcări ale secretului votului – 22 cazuri.









SV 38/29 Hâncești, Mereșeni. O persoană a fotografiat buletinul de vot. A fost observat blits.
Președintele BESV a făcut observație, a rugat să i se prezinte telefonul si sa șteargă poza.
SV 9/33 Bălți. Un alegător a fotografiat un buletin de vot în jurul orei 8.58. Membrul BESV a raportat
Președintelui BESV. Președintele a făcut observație alegătorului, însă nu a fost solicitată ștergerea pozei.
SV 23/ 20 Chișinău, Botanica. Un alegător ținea telefonul deasupra buletinului de vot și probabil a
fotografiat. La observația președintelui BESV, alegătorul a menționat că nu face fotografii, ci doar se uita
în telefon.
SV 25/18 Chișinău, Centru. Un alegător a fotografiat buletinul de vot. Președintele BESV nu a observat
acest incident.
SV 25/25 Chișinău, Centru. În jurul orei 10.35 două persoane au fotografiat buletinul de vot, una -a
șters fotografia, a doua- a plecat fără să șteargă fotografia din telefon.
SV 15/16, Călărași, Gara Feroviară Bahmut. La ora 09:05, un alegător a fotografiat buletinul de vot.
Imediat acesta a fost atenționat de membrii BESV. În rezultat, acesta a șters poza.
SV 27/16, Chișinău, Buiucani. La ora 07:45, un alegător a fotografiat buletinul de vot. Președintele i-a
făcut observație și a cerut să arate ultima poză. Acesta însă a refuzat și a părăsit grăbit SV.
SV 27/8, Chișinău, Buiucani. La ora 07:35, un alegător și-a fotografiat buletinul de vot în cabina de vot.
Toți cei prezenți în SV au observat momentul. În rezultat, președintele a solicitat ștergerea pozei.
Alegătorul a declarat pe propria răspundere că a șters poza, fără însă a demonstra acest lucru.


















SV 33/19 Chișinău, Băcioi. În SV a intrat un grup de 4 alegători, care au votat pe rând, fotografiind
buletinul de vot. OTS a văzut blitzul fotografic din cabina de vot. OTS a transmis informația președintelui
BESV, acesta i-a comunicat că nu poate face nimic. Între timp grupul reușise să iasă din SV.
SV 27/32 Răzeni, Molești. Un alegător a fotografiat buletinul de vot, din partea președintelui BESV nu
a urmat nici o reacție.
SV 46/6 Ceadîr-Lunga, Ceadîr-Lunga. Alegătorul a fotografiat buletinul de vot. Membrii BESV au
observat cazul, au anulat buletinul. Alegătorul nu a mai votat pentru a doua oară. Pe buletinul de vot a
fost aplicată “ștampila anulat” și s-a pus în urna de vot
SV 45/07 Comrat, Comrat. Un alegător a avut tentativa de a fotografia buletinul de vot. Președintele
BESV a făcut reacționat prompt, a verificat telefonul, dar poza nu a fost identificată. Nu s-a stabilit, dacă a
fost expediată cuiva, poza cu buletinul de vot.
SV 28/19, Chișinău, Rîșcani. La orele 11.40, un alegător a pozat un buletin de vot. Imediat, președintele
BESV l-a atenționat că nu are dreptul de a poza, alegătorul invocând că nu cunoștea că este interzis.
SV 50/35 Italia, Padova
SV 50/77 Spania, Madrid
SV 50/09 Elveția, Geneva
SV 49/12 Rusia, Moscova
SV 50/28 Italia, Firenze
SV 50/62 Portugalia, Faro
SV 50/36 Italia, Padova
SV 50/63 Portugalia, Setubal

Întreruperea procesului de filmare a procedurilor de votare și numărare a buletinelor de vot,
alte incidente ce țin de filmarea procedurilor de vot – 12 cazuri.
















SV 21/2 Criuleni, Centru. Camera nu funcționează. La ora 8.15 până la 8.49 nu a lucrat. Ulterior a fost
reparată dar a funcționat până la 9.00. Președintele BESV indică că va face tot posibilul să o repare.
SV 22/15 Ialoveni, Dănceni. Camera nu a funcționat de la 07:23 la 08:23. A fost adusă o cameră de
rezervă.
SV 30/7 Chișinău, Ciocana. Camera video nu a înregistrat de la deschiderea secției de votare și a fost
reînnoită la ora 9:40. Președintele BESV nu a motivat sau a comentat acest incident.
SV 8/39 Florești, Lunga. De la deschiderea secției de votare, ora 7:00 până la 7:36, când un observator
a constatat faptul, camera de înregistrare video nu a funcționat. La această oră operatorul a conectat
camera motivând că camera de filmat nu a fost conectată din cauza unei disfuncționalități.
SV 9/11 Bălți. La ora 8.33 s-a întrerupt procesul de înregistrare video, deoarece firul care este pus în
priză dacă este atins, nu funcționează. Camera nu a înregistrat aproximativ 20 minute.
SV 25/16, Chișinău, Centru. La ora 9:20 sa întrerupt procesul de înregistrare video, deoarece s-a
descărcat bateria și a durat aproximativ 3 min. Procesul de votare nu a fost întrerupt.
SV 14/52 Telenești, Văsieni. În intervalul 07:00-07:20, timp de 20 minute, nu a funcționat camera video.
SV 15/2, Călărași, Călărași. La ora 7.03, înainte de a primi alegătorii, observatorul a informat membrii
BESV că are impresia că camera video nu funcționează, iar membrii BESV l-au asigurat de contrariul.
Ulterior, la ora 10:00, observatorul a mai atenționat odată membrii BESV că totuși nu merge înregistrarea.
S-a dovedit că într-adevăr nu lucrează. Președintele a zis că cel mai probabil vor face un proces-verbal
unde vor consemna că până la 10.00 nu a funcționat camera video.
SV 15/8, Călărași, Călărași. Timp de 15 minute, în intervalul 9:15 – 9:30, nu a funcționat camera video.
SV 33/12 Chișinău, Durlești. La 10:45 camera video s-a defectat. Nu funcționează becul/lumina de la
camera video. Au fost chemate persoane specializate pentru a rezolva problema.
SV 37/6 Răzeni. Căinari. Camera video nu a funcționat timp de 10 min, de la 12:30 la 12:40, a fost
observat de către un membru a comisiei, s-a creat o agitație mică din cauza aceasta, problema a fost
soluționată camera fiind reconectată.
SV 10/12, Bălți, Bălți. La ora 10:15 s-a raportat că camera video nu a funcționat timp de 30 minute.
Președintele BESV a luat măsuri și a reconectat camera.






















Deteriorarea buletinelor de vot sau alte incidente ce se referă la utilizarea neconformă a
acestora – 15 cazuri.
SV 21/37 Criuleni, Rîșcova. Un alegător a uitat un buletin de vot nevotat in cabină, aproximativ la ora
9.10. Președintele BESV a luat buletinul și l-a pus în safeu.
SV 30/6 Chișinău, Ciocana. După votare, alegătorul a ascuns buletinul de vot și a încercat să-l scoată din
SV, aceasta a fost observat de membrii BESV. Președintele BESV l-a oprit și la rugat să depună buletinul
în urna de vot. Incidentul a avut loc la ora 9:25.
SV 31/7 Chișinău, Rîșcani. O persoana a intrat în secția de votare și după ce a primit buletinul de vot a
rupt buletinul de vot.
SV 9/21, Bălți. În jurul orei 9.57 un alegător a încercat să ia buletinul de vot uninominal cu el. Nu a reușit
să iasă din SV, deoarece fost oprit de către Președintele BESV, care a observat că a pliat ceva și a pus în
buzunar. Alegătorul a rămas în secția de votare împreună cu polițistul și așteaptă soluționarea problemei.
SV 9/30, Bălți. La ora 9.30 în cabina de vot a fost uitat un buletin de vot pe care era pusă ștampila.
Președintele BESV nu a întocmit un proces verbal, dar a zis că îl pune deoparte și la sfârșitul zilei va fi
anulat.
SV 40/18 Cimișlia, Abaclia. Președintele BESV a depistat un buletin de vot lăsat în cabină, care ulterior
a fost pus în urna de vot.
SV 32/2 Chișinău, Cricova. O persoană în stare de ebrietate a intrat în SV. După ce a primit buletinul de
vot a făcut zarvă, a boțit și aruncat buletinul de vot .
SV 39/30 Sărata Galbenă, Gura Galbenei. Un alegător care a votat doar pe circumscripția națională, a
rupt celelalte buletine de vot, le-a pus în buzunar și a ieșit din SV. Președintele BESV și un observator, l-a
somat să restituie buletinele de vot distruse. Alegătorul a refuzat. A fost chemat polițistul și președintele
BESV a sunat la CEC. Alegătorul a scris explicație.
SV 43/27 Cahul, Slobozia Mare. Un alegător a intrat în SV cu un buletin de vot în mână. A comunicat că
acest buletin l-a primit de la un paznic al școlii, care a uitat să voteze pe el și a rugat persoana respectivă
să voteze în locul său, pentru PPȘ. Președintele BESV a anulat buletinul de vot.
SV 20/4 Strășeni, Strășeni. Un alegător la orele 9.42 a luat buletinele de vot, dar era rând, și a refuzat să
stea în rând. A aruncat buletinele pe masa BESV și a plecat. Președintele BESV a întocmit proces verbal
de anulare a buletinelor de vot.
SV 3/5, Edineț. Un alegător cu vârsta de 70 ani a votat, după care a scos din secția de votare 2 buletine
de vot (1- uninominal, 1- referendum). Alegătorul a fost oprit și buletinele au fost luate și aruncate în
urna de vot.
SV 7/5, Soroca. La ora 11.30 a fost depistat că un buletin de vot din circumscripția uninominală era lăsat
în cabina de vot cu ștampila votat. Această încălcare a depistat-o următorul alegător ce a intrat în cabina
de vot. Președintele a considerat acest vot nevalabil și a întocmit un proces verbal.
SV 32/27 Chișinău, Stăuceni. Președintele BESV, a găsit 2 bilete de vot în cabina de vot necompletate.
Buletinele de vot, au fost arătate observatorilor, după care introduse în urna de vot.
SV 27/14, Chișinău, Buiucani. La ora 11:15, un alegator a introdus 3 buletine de vot în urna de vot, iar
membrii BESV au zis ca i s-a înmânat 4 buletine de vot, iar la întrebarea unde mai este un buletin de vot,
alegatorul a plecat în grabă.
SV 28/25, Chișinău, Rîșcani. La orele 11.57, a fost identificat un alegător care a încercat să plece acasă
cu buletinele pentru referendum. Când i s-a făcut observație de către președintele BESV, alegătorul a rupt
buletinele și le-a aruncat în urnă.

Introducerea în urna de vot a unui număr nejustificat de buletine - 2 cazuri.




SV 28/9, Chișinău, Rîșcani. La ora 11:55, un alegător a încercat să introducă în urna de vot un număr
mai mare de buletine de vot (circa 10). Președintele BESV a observat aceasta și l-a oprit. Alegătorul a
încercat să rupă buletinele, însă nu a reușit deoarece președintele a preluat buletinele. Au fost mai multe
buletine pentru referendum.
SV 10/6, Bălți, Bălți. În cabina de vot au fost identificate circa 24 de buletine de vot pentru referendum,
unele din acestea au fost ștampilate, iar altele nu. Acestea au fost puse în urnă de către președintele BESV,
și ca finalitate acele ștampilate vor fi considerate valabile, iar cele neștampilate vor fi declarate nevalabile.





Impunerea alegătorilor de către membri BESV de a participa la referendum – 2 cazuri.
SV 26/27, Chișinău, Centru. La ora 11:04, membrii BESV au oferit unui alegător buletine pentru
referendum fără acordul alegatorului. În rezultat, alegătorul a depus o contestație pe acțiunile BESV, între
acestea iscându-se un conflict.
SV 15/16, Călărași, Gara Feroviară Bahmut. La 10:50, BESV inițial impune alegătorii să semneze că au
primit toate patru buletine de vot și atunci când alegătorii refuză să ia buletinele de vot pentru
referendum, comisia le interzice, motivând că deja au semnat și nu au dreptul. Este un incident multiplu.

Altele –16 cazuri.



















SV 27/16, Chișinău, Buiucani. SV este amplasată la et. 1, iar cabinele de vot se află cu spatele la fereastră.
Prin urmare, este posibil de monitorizat de la geam ce se petrece în cabina SV. Membrii și președintele
BESV nu au comentat situația.
SV 27/15, Chișinău, Buiucani. Începând cu ora 11:20, observatorul Blocului ACUM îndeplinește unele
din atribuțiile membrilor BESV: verifică dacă au rămas buletine de vot în cabina de vot și dacă ștampilele
funcționează bine. Președintele nu a observat situația descrisă dat fiind faptul că periodic se deplasa prin
secție.
SV 10/36, Bălți, Mărinești. În incinta SV sunt 3 camere video: 2 ale liceului și 1 a CEC. Din afirmațiile
membrilor BESV, celelalte 2 camere nu sunt funcționale/conectate, iar a treia – este îndreptată și
înregistrează urna de vot.
SV 50/46 Italia, Trento
SV 50/63 Portugalia, Setubal
SV 50/54 Marea Britanie, Londra
SV 50/16 Franța, Bordeaux
SV 50/38 Italia, Parma
SV 50/31 Italia, Milano
SV 50/11 Franța, Paris
SV 49/07 Isreal, Tel Aviv
SV 49/23 Turcia, Istambul
SV 50/38 Italia, Parma
SV 50/60 Portugalia, Lisabona
SV 50/77 Spania, Madrid
SV 50/35 Italia, Padova

Comunicatul este elaborat în cadrul Misiunii de Observare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019
desfășurată de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
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Britanii la Chișinău prin proiectul „Consolidarea responsabilității democratice în Moldova”; al Fundației SorosMoldova prin proiectele „Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturi ale
Omului în Republica Moldova” și „Monitorizarea listelor de alegători și a litigiilor electorale în alegerile
parlamentare din 2018”; al Consiliului Europei prin proiectul “Suport pentru monitorizarea alegerilor
parlamentare din 2018”.
Opiniile exprimate în rapoartele și comunicatele publice ale MO Promo-LEX aparțin autorilor și nu reflectă neapărat
punctul de vedere al finanțatorilor sau partenerilor. Conținutul acestui document poate fi supus revizuirilor
redacționale.
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