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Introducere 
 

1. Prin Hotărârea Parlamentului nr.65 din 21 mai 2020, data alegerilor pentru funcția 

de Președinte al Republicii Moldova a  fost stabilită  pentru  data de  1 noiembrie 2020. 
 

2. Prin Legea nr.113/2019, Comisia Electorală Centrală (în continuare - CEC) a preluat 

de la Guvern competența de stabilire a numărului și locației secțiilor de votare peste 

hotare, iar participarea puterii executive a fost limitată doar la avizul prealabil al 

ministerului responsabil de politica externă. 
 

3. Pe 25 august 2020, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”  a publicat o 

primă notă analitică1 privind modul de constituire și probabilitatea numărului 

secțiilor de votare  (în continuare – SV) din străinătate pentru alegerile prezidențiale 

din anul 2020, utilizând datele oficiale disponibile la acel moment privind cele trei 

criterii de constituire ale secțiilor de votare. 
 

4. Pe 16 septembrie 2020 s-a încheiat perioada de înregistrare prealabilă, iar pe 17 

septembrie 2020 CEC a publicat datele finale privind numărul înregistrărilor 

prealabile pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 20202, inclusiv cele pe suport 

de hârtie.  
 

5. Utilizând datele respective, Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” 

prezintă o a doua notă analitică / cercetare statistică prin care stabilește 

numărul estimativ al secțiilor de votare și locațiile acestora, analizând datele  privind 

cele trei criterii de constituire a SV peste hotare pentru 42 de state. În rezultatul 

analizei au fost identificate statele unde urmează a fi deschisă o singură secție de 

votare, două sau mai multe secții de votare, unde ar putea fi deschise SV sau nu vor fi 

deschise deloc. 
 

6. Prezenta cercetare are drept scop și este propusă, în calitate de eventual suport 

informațional și metodologic, spre examinare Comisiei Electorale Centrale, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (în continuare- MAEIE), precum 

și partidelor politice, potențialilor concurenți electorali și altor părți interesate. 
 

7. Asociația “ADEPT” subliniază că constituirea și organizarea secțiilor de votare din 

străinătate trebuie să fie un proces absolut transparent și supus consultărilor publice, 

precum și strict bazat pe respectarea criteriilor stabilite în Codul Electoral al 

Republicii Moldova. 

 

 

                                                             
1 http://alegeri.md/images/7/78/Nota-sectii-votare-strainatate-2020.pdf 
2 https://a.cec.md/ro/peste-60-de-mii-de-cetateni-ai-republicii-moldova-2781_97708.html  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121533&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115816&lang=ro
http://alegeri.md/images/7/78/Nota-sectii-votare-strainatate-2020.pdf
http://alegeri.md/images/7/78/Nota-sectii-votare-strainatate-2020.pdf
https://a.cec.md/ro/peste-60-de-mii-de-cetateni-ai-republicii-moldova-2781_97708.html
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Metodologia de cercetare aplicată 
 

8. Prezenta notă analitică a fost elaborată și realizată în baza metodei cantitative și 

calitative de cercetare. 
 

9. În partea ce ține de metoda calitativă a cercetării, analiza a fost elaborată în baza 

datelor primare colectate de la prima sursă. Astfel, componenta calitativă a cercetării 

a luat drept bază și a fost asigurată prin metoda de documentare și cercetare, și 

anume:  

- examinarea informațiilor conținute în hotărârile / rapoartele aprobate de CEC 

sau a datelor / documentelor publicate pe paginile web ale CEC; 

- documentarea și studierea documentelor / instrumentelor internaționale ce 

vizează practica și experiența altor țări; 

- consultarea practicienilor din domeniu, precum și a reprezentanților 

organizațiilor necomerciale specializate în domeniul electoral; 

- examinarea altor studii / cercetări / baze de date / analize statistice / propuneri 

și argumente parvenite oficial din partea cetățenilor și/sau organizațiilor din 

diasporă, ce vizează deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării. 
 

10. Vis-a-vis de metoda cantitativă, acțiunile s-au axat pe colectarea și sistematizarea 

datelor statistice privind  modul de constituire a secțiilor de votare din străinătate la 

scrutinele precedente, precum și pe calcularea probabilității locațiilor și numărului 

secțiilor de votare din străinătate ce vor fi deschise în cazul alegerilor prezidențiale 

din anul 2020, după formula3 propusă de Asociația Promo-LEX. Descrierea detaliată 

a formulei de calcul aplicate se regăsește în Anexa nr.2. 
 

11. Totodată, cercetarea a utilizat metoda sistemică, istorică, sociologică și funcțională de 

aplicare a cadrului normativ ce reglementează criteriile și particularitățile constituirii 

secțiilor de votare peste hotarele țării. 
 

12. Finalmente, este de notat că din punct de vedere metodologic, cercetarea a utilizat o 

abordare mixtă, folosind diferite metode pentru a colecta și/sau verifica / triangula 

informațiile și datele statistice examinate, înlăturând astfel contradicțiile și asigurând 

încredere în validitatea metodologiei. Metodele de evaluare decise au fost utilizate 

pentru a fi reciproc complementare celorlalte metode și tehnici / instrumente de 

cercetare. 

 

 

 
 

                                                             
3 https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-
republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro 

https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro
https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro
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Descrierea criteriilor aplicabile cercetării 
 

13. Prin Hotărârea4 CEC nr.3146/2019, a fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii 

Moldova din anul 2020, unde au fost prevăzute cheltuielile pentru activitatea a 150 

de birouri electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 
 

14. Particularitățile constituirii şi funcționării secțiilor de votare din străinătate sunt 

stabilite în articolul 31 din Codul Electoral, care statuează că: 
 

(i) în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi al referendumului republican, 

pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se 

organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află 

în străinătate la data alegerilor; 
 

(ii) în afară de secţiile de votare pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare 

ale Republicii Moldova, cu acordul autorităţilor competente ale ţărilor respective, 

vor fi organizate secţii de votare şi în alte localităţi; 
 

(iii) constituirea acestor secţii de votare se stabileşte de către Comisia Electorală 

Centrală, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene, (1) pe baza numărului de alegători care au participat la scrutinul 

precedent, organizat în circumscripţia naţională, (2) pe baza înregistrării 

prealabile a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, dar şi (3) pe baza 

informaţiilor obţinute de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

de la autorităţile competente ale ţărilor de reşedinţă a cetăţenilor Republicii 

Moldova privind numărul acestora şi locul aflării acestora; 
 

(iv) avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va 

referi la îndeplinirea condiţiei vizînd obţinerea acordului autorităţilor competente 

ale ţării respective, precum şi la posibilitatea asigurării din punct de vedere logistic 

a procesului de votare. 
 

15. Subsecvent, este de subliniat că potrivit art.54 alin.(3) din Codul Electoral, pentru 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, CEC va aloca nu mai mult 

de 5000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare. 
 

16. În continuare, reieșind din datele publice disponibile la ora actuală și în baza 

metodologiei propuse de Asociația Promo-LEX și dezvoltate în prezenta cercetare, a 

fost elaborată o analiză-simulare (a se vedea Anexa nr.1) a numărului probabil al 

secțiilor de votare din străinătate, ce urmează a fi deschise în cazul alegerilor 

prezidențiale din 1 noiembrie 2020, având drept bază de calcul următoarele categorii 

de informații, după cum urmează: 
 

                                                             
4 Hotărârea CEC cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 - 
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-bugetului-comisiei-electorale-centrale-pentru-anul-2751_95225.html 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122633&lang=ro
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-bugetului-comisiei-electorale-centrale-pentru-anul-2751_95225.html
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Criteriul 1 - rata de participare a alegătorilor la scrutinul precedent, organizat 

în circumscripția națională; 

* Cadrul normativ existent și autoritățile responsabile (Parlamentul și CEC-ul) nu 

reglementează explicit care rată de participare se va aplica (datele de la ultimul scrutin 

de aceeași categorie [alegerile prezidențiale din 2016], ori datele de la ultimul scrutin 

național [alegerile parlamentare 2019 (după sistemul electoral mixt)]. 
 

În aceste condiții, în analiza-simulare din anexa nr.1 la prezenta cercetare sunt indicate în 

mod comparativ trei rate de participare. Astfel, media finală a numărului 

estimativ al secțiilor de votare reprezintă media numărului secțiilor de votare 

calculat conform ratei de participare: la alegerile prezidențiale5 din anul 2016 (turul I) 

și (turul II), precum și a ratei de participare la alegerile parlamentare6 din 24.02.2019. 
 

** Datele participării alegătorilor la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2020 nu 

au fost luate în calcul în prezenta cercetare, deoarece aceste date se referă la 

„Circumscripția uninominală nr.50, la vest de Republica Moldova” și nu la 

circumscripția națională. 
 

Criteriul 2 - datele înregistrării prealabile a cetățenilor Republicii Moldova aflați în 

străinătate, disponibile pe portalul - http://inregistrare.cec.md/Statistics ; 
 

* Vis-a-vis de criteriul înregistrărilor prealabile, este de menționat că potrivit CEC7 sunt 

valide toate înregistrările prealabile efectuate după aprobarea Regulamentului 

privind înregistrarea prealabilă [care a fost aprobat prin Hotărârea CEC nr.1568 din 

24.04.2018], atâta timp cât aceste înregistrări nu au fost anulate. 
 

** ADEPT nu se poate pronunța asupra veridicității înregistrărilor prealabile depuse prin 

cereri scrise, deoarece nu deține instrumentarul necesar pentru a verifica aceste cereri. 

Astfel, datele înregistrării prealabile sunt preluate de pe paginile-web al CEC, mizându-

se pe buna-credință a solicitanților-semnatari ai cererilor scrise, cât și pe înalta 

responsabilitate a autorității electorale centrale. 
 

*** Având în vedere că în Codul Electoral și regulamentele CEC nu este reglementat un 

număr minim de înregistrări prealabile necesar pentru a fi deschisă o secție de vot peste 

hotarele țării, în prezenta cercetare este utilizat drept indicator cifra de cel puțin 80 

de înregistrări prealabile, ce rezultă din experiența și bunele-practici ale țărilor din 

apropierea Republicii Moldova. 

Spre exemplu, în România este stabilit în lege8 că, în afara țării pot fi organizate secții de 

votare pentru localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 

                                                             
5 Rezultate Alegeri Prezidențiale 2016 (turul II) - https://a.cec.md/ro/rezultate-alegeri-prezidentiale-turul-ii-
excel-3223_90359.html,  Broșura „ELECTORALA 2016. Documente şi cifre cu privire la alegerile pentru funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. PARTEA a II-a”, pag.327-330 -  
https://a.cec.md/ro/electorala-2016-alegeri-prezidentiale-30-octombrie-2016-2758_96420.html  
6 Broșura „ELECTORALA 2019. Alegeri parlamentare 24 februarie 2019” -  
https://a.cec.md/ro/electorala-2019-alegeri-parlamentare-24-februarie-2019-2758_96418.html  
Alegeri parlamentare / 24 Februarie 2019 / Rezultate alegeri / Harta rezultatelor peste hotarele Republicii 
Moldova - https://a.cec.md/ro/harta-rezultatelor-peste-hotarele-republicii-moldova-4297.html 
7 Scrisoarea cu nr.CEC 8/2592 din 17.08.2020: Răspuns la demersul înregistrat la CEC referitor la prezentarea 
informației cu privire la unele aspecte ale înregistrării prealabile pentru alegerile prezidențiale din 01.11.2020 – 
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_19_1c38c28_2592s.pdf 
8 http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/07/Legea-nr-148-2019.pdf  

http://inregistrare.cec.md/Statistics
https://a.cec.md/ro/rezultate-alegeri-prezidentiale-turul-ii-excel-3223_90359.html
https://a.cec.md/ro/rezultate-alegeri-prezidentiale-turul-ii-excel-3223_90359.html
https://a.cec.md/ro/electorala-2016-alegeri-prezidentiale-30-octombrie-2016-2758_96420.html
https://a.cec.md/ro/electorala-2019-alegeri-parlamentare-24-februarie-2019-2758_96418.html
https://a.cec.md/ro/harta-rezultatelor-peste-hotarele-republicii-moldova-4297.html
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_19_1c38c28_2592s.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/07/Legea-nr-148-2019.pdf
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100 de alegători, care prin intermediul unui formular on-line s-au înscris în Registrul 

electoral ca alegător în străinătate.  

La fel, este luată în calcul și experiența Bulgariei unde tot prin lege9 este stabilit că pot fi 

constituite secții de vot în străinătate, dacă cel puțin 60 de alegători au solicitat acest 

lucru prin cerere scrisă sau prin intermediul unei aplicații on-line oficiale. 
 

Criteriul 3 - informațiile10 privind numărul de cetățeni ai RM aflați în străinătate, 

furnizate de CEC în baza datelor prezentate autorității electorale de către MAEIE. 
 

17. Finalmente, urmare a analizei celor 3 criterii stabilite de legislația electorală pentru 

constituirea secțiilor de votare în străinătate, este de remarcat că, deși aceste criterii 

urmează a fi aplicate în ansamblu, acest lucru nu presupune că lipsa unui criteriu 

poate fi un obstacol în constituirea secției de votare. Or, în cazul când realitățile de 

fapt indică asupra necesității de a deschide o secție de votare într-o țară / locație nouă, 

lipsa criteriului privind numărul alegătorilor care au participat la alegerile precedente, 

nu poate bloca acest proces, dacă există cel puțin unul din celelalte două criterii. 

 

Stabilirea locațiilor și numărului estimativ al secțiilor de votare 

Statele unde urmează a fi deschisă doar o singură secție de votare: 
 

Potrivit rezultatelor obținute din media finală a numărului estimativ al secțiilor de 

votare (a se vedea Anexa nr.1), în 18 țări [unde există și misiune diplomatică] vor fi 

deschise câte o secție de votare, după cum urmează: Republica Austria, Republica 

Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Bulgară, Republica Cehă, Republica 

Populară Chineză, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, Emiratele Arabe Unite, 

Republica Estonia, Japonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Regatul Ţărilor 

de Jos (Olanda), Statul Qatar, Regatul Suediei, Ungaria și Republica Turcia. 
 

La acest aspect, a se lua în considerare că în statele unde există misiuni diplomatice / 

oficii consulare, chiar dacă numărul estimativ al secțiilor de votare este mai mic de 

0.5, oricum vor fi deschise secții de votare, deoarece potrivit art.31 alin.(2) din Codul 

Electoral „pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova 

se organizează una sau mai multe secţii de votare”. 
 

Suplimentar, este de observat că în cazul Turciei, chiar dacă indicatorul din Anexa 

nr.1  arată 0.95, cel mai probabil că vor fi deschise 2 secții de votare, deoarece există 

atât ambasadă în Ankara, cât și consulat general în Istanbul. 

 

                                                             
9 https://www.cik.bg/upload/142699/Election_code-2_Aug_2019.pdf  
10 Datele Comisiei Electorale Centrale (scrisoarea cu nr. CEC 8/2635 din 21.08.2020), furnizate la solicitarea Asociației 
„ADEPT” referitoare la informațiile prezentate de MAEIE cu privire la numărul de cetățeni ai Republicii Moldova aflați 
în străinătate - http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_24_a795a46_2635s.pdf 

https://www.cik.bg/upload/142699/Election_code-2_Aug_2019.pdf
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_08_22_41a0964_8677.pdf
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_24_a795a46_2635s.pdf
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Statele unde urmează a fi deschise două sau mai multe secții de votare: 
 

BELGIA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

1419 2995 1471 
1012 

(≈ 850 Bruxelles) 
7000 2 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Belgia 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 

Bruxelles sediul misiunii √   

Bruxelles Secție de vot nouă în sediul misiunii RM pe lângă UE  √  

 
 

UCRAINA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

223 576 273 54 23 800 2 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Ucraina 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Kiev  

(sediul misiunii) 
116 344 112 32 √   

Odessa  
(secția consulară) 

107 232 144 12 √   

Lvov nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 17 1   √ 
 

*Notă: Potrivit datele MAEIE, în regiunea Kiev sunt cca 2260 cetățeni ai Republicii Moldova, în regiunea 

Odessa – 10980, iar în regiunea LVOV – 348. 

 
 

Statul ISRAEL 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

1041 2348 1943 410 18 000 2 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Statul Israel 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Tel Aviv  

(sediul misiunii) 
888 1967 1624 260 √   

Haifa 153 381 319 44  √  

Ierusalim* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 52   √ 

*Notă: Distanța Ierusalim - Tel Aviv este de cca 70 km. 
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POLONIA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

121 228 122 119 37 338 (sezonieri) 2-3 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Polonia 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Varșovia  

(sediul misiunii) 
121 228 122 57 √   

 

Notă: Potrivit datele MAEIE, în Republica Poloneză sunt cca 37 mii (sezonieri) - cetățeni ai Republicii Moldova. 

Datorită acestor cifre, calculele conform metodologiei și formulei din Anexa nr.1 arată că urmează a fi 

deschise 2-3 secții de votare. 

Cu toate acestea, analiza ratelor de participare la alegerile anterioare în combinare cu datele înregistrării 

prealabile, indică asupra faptului că nu se justifică deschiderea mai multor secții de vot în Polonia.  

 
 

PORTUGALIA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

1720 4101 1420 648 5098 2 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Portugalia 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Lisabona  

(sediul misiunii) 
883 2173 564 330 √   

Setubal* 241 585 314 62   √ 

Portimao* 346 678 310 64 √   

Faro 250 665 179 43   √ 
Porto nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 53 34   √ 

 

*Notă: Având în vedere ratele de participare la alegerile precedente și datele înregistrărilor prealabile (≈135) 
în regiunea orașelor Portimao și Faro, precum și luând în calcul că distanța dintre aceste localități este 

de cca 65 km, este judicios ca în această regiune să fie deschisă doar o singură secție de votare. 
 

La fel, în condițiile în care distanța dintre Setubal și Lisabona este de cca 50 km, este firesc ca o secție de 

votare să fie deschisă doar la Lisabona. 

 
 

SPANIA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

2234 5050 2624 1634 18537 4 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Spania 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Madrid 

(sediul misiunii) 
678 1495 672 276 √   

Barcelona 498 1360 638 266 √   
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Santander 830 1553 913 256 √   

Castello de la 

Plana* 
228 642 283 0  √  

Alicante / 

Valencia 
nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 

Alicante - 40 
Valencia - 53 

  √ 

Malaga nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 118 15   √ 
 

*Notă: Potrivit datelor MAEIE în comunitatea autonomă Pais Valencia sunt 2430 cetățeni ai Republicii Moldova. 

Comunitatea Pais Valencia cuprinde orașele Castello de la Plana, Valencia și Alicante. 
 

Astfel, având în vedere că, (i) datele înregistrării prealabile arată că în Castello de la Plana nu este nici o înregistrare, 

iar în Alicante sunt 40 și în Valencia 53, precum și (ii) luând în calcul că distanța dintre Valencia și Castello 

de la Plana este de cca 70 km, iar distanța între Alicante și Valencia este de cca 165 km, ar fi judicios dacă 

autoritățile vor deschide o secție de votare în Valencia care se află între Alicante și Castello de la Plana. 

 
 

IRLANDA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  

înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 

informațiile 
prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  

al secțiilor de 
votare 

2079 3000 2693 3168 1987 4 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Irlanda 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Dublin 

(sediul misiunii) 
2079 3000 2503 ≈2700 √   

Limerick* 
În 2016 și 2019, nu a fost deschisă secție de votare. 

La alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2020, în Limerick a 

fost deschisă o secție de vot, unde au participat 40 alegători. 
≈100  √  

Tralee nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 190 3   √ 
 

*Notă: Având în vedere numărul mare de alegători participanți la scrutinele precedente, precum și luând în calcul 

numărul considerabil al înregistrărilor prealabile în regiunea or.Dublin, este judicios ca CEC să deschidă 3 

secții de votare în or.Dublin. 

Pe o rază de până la 100 km în jurul or.Limerick, datele înregistrărilor prealabile arată cca 100 solicitări. La fel, 

reprezentantul comunității moldovenești din Limerick, Newcastle West și county Limerick, în demersul11 
adresat CEC la 28.07.2020, argumentează că este necesar de deschis o secție de votare în Limerick și nu în 

Tralee, deoarece Limerick este înconjurat de orașe și este conectat la numeroase artere stradale, ceea ce ar 

permite alegătorilor din apropiere să se deplaseze la secția de vot. 

 
 

CANADA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

2486 4000 304 1506 17 620 3-4 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Canada 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Ottawa 

(sediul misiunii) 
129 218 304 - √   

Montreal* 1995 3000 nu a fost deschisă SV 766 √   

Toronto 362 782 nu a fost deschisă SV 135 √   

                                                             
11 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_30_d5ca567_8398.pdf  

http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_30_d5ca567_8398.pdf
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Calgary* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 376  √  
Vancouver* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 59   √ 

 

*Notă: Analizând rata de participare la scrutinele anterioare, argumentele din demersul12 înregistrat la CEC cu 

nr.7/1275 din 14 iulie 2020 (semnat de 221 cetățeni aflați peste hotare), precum și ținând cont de faptul că 

potrivit informațiilor MAEIE în or.Montreal se află 8385 cetățeni ai RM, considerăm că este judicios ca 

CEC să deschidă 2 secții de votare în or.Montreal. 

La fel, potrivit datelor MAEIE, în regiunea Alberta din Canada sunt 1655 cetățeni, dintre care 1070 în Calgary, 

iar în regiunea British Columbia se află 865 de cetățeni, dintre care 745 în or.Vancouver. Respectiv, aceste 

date combinate cu numărul înregistrărilor prealabile, indică asupra faptului că în Calgary și Vancouver ar 

putea fi deschise noi secții de votare. 

 
 

FRANȚA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

5144 11 185 5989 5029 17000 8-9 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Franța 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 

Paris 
(sediul misiunii) 

1794 2999 1606 
1958 (or.Paris, 

fără suburbii) √   

Strasbourg 
(sediul misiunii) 

349 1199 559 348 √   

Villeneuve-

Saint-Georges 
1374 3000 1541 ≈200 √   

Montreuil 1175 2998 1570 ≈150 √   
Lyon 235 463 200 192 √   

Bordeaux 217 526 238 161 √   
Marseille nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 275 101  √  

Nice* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 407 √   
 

*Notă:  

1. Având în vedere numărul considerabil al înregistrărilor prealabile din regiunea Paris, precum și datele MAEIE 

potrivit cărora în or.Paris se află cca 4000 cetățeni ai RM, este judicios ca CEC să deschidă 2 secții de votare doar 

pentru or.Paris.  

2. La alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2020, în or.Nice a fost deschisă o secție de votare unde au participat 

337 alegători. La fel, potrivit informațiilor MAEIE în Nice se află cca 2000 cetățeni moldoveni, ceea ce se confirmă 
și de numărul considerabil de înregistrări prealabile. 

Nu în ultimul rând este de subliniat că distanța dintre Nice și Monaco este de cca 20 km, iar în turul II la alegerile 

prezidențiale din 2016, în Monaco au participat 1310 alegători. 

Respectiv, este mai mult decât necesar ca CEC să deschidă o secție de votare în or.Nice. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_d055f61_8275s.pdf  

http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_d055f61_8275s.pdf
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STATELE  UNITE  ale  AMERICII 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

3743 6815 4317 2655  7-8 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în SUA 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Washington, DC 
(sediul misiunii) 

241 541 258 100 √   

New York, NY 
(sediul misiunii) 

513 1189 377 179 √   

Chicago, IL 1433 2495 1130 630 √   

Seattle, WA 699 1115 671 229 √   
Sacramento, CA 423 742 527 81  √  

Atlanta, GA 262 539 269 88  √  
Raleigh, NC 172 194 84 25   √ 

Springfield*, MA nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 326 8   √ 
Minneapolis, MN nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 216 32   √ 

Asheville, NC nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 185 25   √ 
Portland, OR nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 181 41   √ 
Spokane, WA nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 93 20   √ 
Denver, CO nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 337  √  
Boston*, MA nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 126  √  
Orlando, FL nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 90   √ 

 

*Notă:  

1. Analizând argumentele comunității diasporei din SUA expuse în demersul13 adresat CEC-ului, precum și 
luând în calcul numărul foarte mic de înregistrări prealabile în Springfield, se consideră că este mai oportun 

de fi deschisă o secție de votare în Boston, unde înregistrările prealabile sunt de cca 16 ori mai mari decât 

în Springfield. Distanța dintre Boston și Springfield este de cca 145 km. 

2. Numărul de înregistrări prealabile în Denver este considerabil mai mare decât ratele de participare și 

înregistrările prealabile în Minneapolis, Asheville, Portland și Spokane, unde au fost deschise secții de 

votare la alegerile parlamentare din 2019. 

În aceste condiții, este rezonabil să fie deschisă o nouă secție de votare în Denver. 

 
 

MAREA BRITANIE 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

4008 6000 6669 9477 18000 12 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Marea Britanie 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Londra 

(sediul misiunii) 
1010 3000 1403 ≈6000 √   

Londra (Stratford) 2998 3000 3243 - √   

                                                             
13 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_d055f61_8275s.pdf  

http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_d055f61_8275s.pdf
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Northamton nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 1641 1215 √   

Manchester nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 382 273 √   
Birmingham nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 220  √  

Glasgow nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 83  √  
Edinburgh* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 77   √ 

 

*Notă: 

1. Distanța dintre Glasgow și Edinburgh este de cca 75 km. 

2. Conform calculelor din Anexa nr.1 rezultă că în Marea Britanie urmează a fi deschise 12 secții de votare. 

Acest lucru se datorează participării constante la alegerile precedente, precum și a numărului considerabil 

al înregistrărilor prealabile. Totuși, analizând argumentele14 și propunerile organizațiilor diasporei 

moldovenești din regiune, se observă să nu este necesar de deschis secții de votare suplimentare în afara 

localităților indicate supra. 

3. Astfel, se observă că în cazul Marii Britanii nu este cazul să fie organizate mai mult de 7-8 secții de votare, 

dintre care în Londra 3-4 și câte una în celelalte secții de votare. Respectiv, secțiile de votare rămase urmează 

a fi alocate în alte țări, unde este necesitate mai mare, cum ar fi spre exemplu SUA. 

 
 

ROMÂNIA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  

înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 

informațiile 
prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  

al secțiilor de 
votare 

9447 16 028 8116 5347 19400 11 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în România 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
București 

(sediul misiunii) 
2381 3000 1578 1778 √   

București 
(secția consulară) 

1275 3000 1138 - √   

Iași 
(secția consulară) 

1427 2527 1366 798 √   

Galați 463 829 430 103 √   
Timișoara 644 1064 635 465 √   

Brașov 604 1198 464 233 √   
Cluj-Napoca 1329 2114 1052 728 √   

Constanța 382 595 298 130 √   
Bacău 389 704 279 93  √  

Suceava 369 568 439 258 √   
Craiova 184 429 258 156 √   

Sibiu nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 179 100 √   
 

*Notă: În Tîrgu Mureș și Oradea nu s-au deschise secții de votare până azi, însă s-au înregistrat prealabil 122 și respectiv 117 alegători. 

 
 
 

                                                             
14 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_30_0905151_8394.pdf 
  http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_30_9ae5be1_8417.pdf  
  http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_ea411a7_8274s.pdf  

http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_30_0905151_8394.pdf
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_30_9ae5be1_8417.pdf
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_ea411a7_8274s.pdf
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GERMANIA 
 

Localitățile  
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare 

- Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare 

- Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri 

parlamentare  

din 24 februarie 

2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

2569 5717 3221 6418 20 375 8 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Germania 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 

Berlin (sediul misiunii) 1074 2718 1573 1000 √   

Frankfurt (sediul misiunii) 1495 2999 1648 1001 √   

Munchen*+Nurnberg nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV ≈540  √  

Hamburg* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 320  √  
Stuttgart* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 132  √  
Kassel* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 60   √ 

Hanover+Bremen nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 265  √  
Dusseldorf+Koln nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 210  √  
Dresda+ Leipzig nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 170  √  

 

*Notă: Potrivit paginii-web15 a MAEIE, Republica Moldova are în Germania 4 consuli onorifici: în Munchen, Hamburg, Stuttgart și Kassel. 

Distanța între Munchen - Nurnberg este de 170 km, 120 km între Hanover - Bremen, 120 km între Dresda - Leipzig, și 50 km între Dusseldorf - Koln. 

 
 

FEDERAȚIA RUSĂ 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  
prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

4583 8758 4529 6202 356 731 31 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Federația Rusă 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Moscova 

(sediul misiunii) 
2049 3000 1550 1832 √   

Moscova 1316 2997 1191 

Domodedovo – 382 
Odințovo – 422 

Cehov – 414 

Mîtișci – 386 etc. 

√   

Sankt- 

Petersburg  
408 858 482 284 √   

Sankt- 

Petersburg  
504 1323 446 - √   

Krasnoyarsk 30 32 28 0   √ 
Nijnevartovsk 42 92 55 2   √ 

Soci 137 325 192 260 √   
Kursk 97 131 298 375 √   

Kaliningrad nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 69 0   √ 
Novosibirsk nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 16 4   √ 

Tula nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 202 503  √  

                                                             
15 https://mfa.gov.md/ro/content/consulii-onorifici-ai-republicii-moldova  
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Lipețk nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 388  √  
Kostroma nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 353  √  
Voronej nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 283  √  
Kaluga nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 32   √ 
Surgut nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 30   √ 

 

*Notă: 

1. Potrivit informațiilor MAEIE16, în or.Moscova se află 67797 mii cetățeni ai Republicii Moldova, iar în 

regiunea Moscovei sunt 61459. 

Astfel, dacă se va aplica media ratei de participare a alegătorilor la vot în alegerile prezidențiale 2016 

(turul I și turul II) și în alegerile parlamentare din 2019 (circumscripția națională), care a este de 52,65%, 

atunci reiese că în această regiune ar putea participa la alegeri cca 68 mii de alegători. 

Respectiv, având în vedere că într-o secție de vot din străinătate pot fi alocate 5 mii de buletine, precum și 

catalogând ca fiind  de bună-credință cifrele prezentate de MAEIE, atunci se obține că pentru or.Moscova 

și regiunea Moscovei, CEC ar putea deschide 13-14 secții de votare. 

2. La fel, conform datelor MAEIE, în regiunea Leningrad și or.Sankt-Petersburg se află 13392 și 16095 

cetățeni ai RM. Astfel, aplicând principiul descris mai sus, atunci se obține că pentru această regiune CEC 

ar putea deschide 3 secții de vot. 

 
 

ITALIA 
 

Localitățile 
probabilelor  

secții de votare  

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de participare - 

Alegeri 

prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare –  

Alegeri parlamentare  

din 24 februarie 2019 

Datele  
înregistrării  

prealabile 

Nr.de cetățeni - 
informațiile 

prezentate de MAEIE 

Nr.estimativ  
al secțiilor de 

votare 

21 920 51 738 27 900 12066 128 979* 33 

ESTIMĂRI privind locațiile secțiilor de votare în Italia 
Probabilitatea deschiderii SV 

Înaltă Medie Scăzută 
Roma 

(sediul misiunii) 
755 2080 1161 913 √   

Roma 850 2652 1355 - √   
Milano 

(secția consulară) 
1313 2678 1421 1170 √   

Milano 634 2561 944 - √   
Padova 

(secția consulară) 
1917 3000 1900 840 √   

Padova 604 2505 987 - √   
Ancona 194 546 357 67  √  

Bergamo 289 843 449 123 √   
Bologna 1666 2998 1838 1058 √   
Brescia 1355 2931 1505 23 √   
Firenze 329 1178 525 103 √   
Ferrara 450 1743 706 163 √   
Mestre* 1898 2999 2067 133 √   
Napoli 59 265 135 32  √  

Modena 977 2902 1432 314 √   

                                                             
16 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_24_a795a46_2635s.pdf 

http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_24_a795a46_2635s.pdf
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Parma 1977 3000 2098 37 √   
Perugia 351 770 406 109 √   
Pesaro- 

Urbino 
592 1834 822 134 √   

Torino 717 1789 888 35 √   
Torino 678 1736 794 -  √  
Trento 758 1870 821 270 √   
Treviso 851 2748 988 30 √   
Verona 1667 3000 1787 696 √   
Vicenza 776 2246 1095 276 √   
Udine 263 864 415 85 √   

Ravena nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 543 13  √  
Bari nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 35 12   √ 

Palermo nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 15 13   √ 
Reggio Emilia nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 133   √ 

Rimini* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 75   √ 
Genova* nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV nu a fost deschisă SV 50   √ 

 

*Notă: 

1. Conform statisticilor17 autorităților italiene, la data de 31 decembrie 2019, populația rezidentă în Italia din 

Republica Moldova era de 124545. 

2. Or.Rimini se află la doar 41 km de Pesaro, ceea ce indică asupra faptului că secție de vot suplimentară în 

or.Rimini nu este necesară. 

3. Potrivit informațiilor MAEIE, în Genova se află 838 cetățeni ai RM. Cu toate acestea, la alegerile 

parlamentare noi din 20 octombrie 2020 (circumscripția uninominală), la secția de vot deschisă în Genova 

au participat doar 34 alegători. 

5. Pentru a fi deschisă o secție de vot în Reggio Emilia s-au înregistrat 133 alegători. Totuși, este de 

menționat că acest oraș se află la cca 34 km de Modena și cca 33 km de Parma. 

 
 

Statele unde probabil nu vor fi deschise secții de votare 
 

În Croația, a fost deschisă o secție de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 

2019, unde au participat numai 9 alegători. Potrivit informațiilor MAEIE în această 

țară se află 57 de cetățeni ai RM. Pentru a participa la alegeri, s-au înregistrat în 

prealabil doar 4 alegători. 

 

În Georgia, a fost deschisă în premieră o secție de votare la alegerile parlamentare din 

24 februarie 2019, unde au participat 18 alegători. Potrivit datelor MAEIE în Georgia 

se află 48 de cetățeni Pentru a participa la alegeri, s-au înregistrat 4 alegători. 
 

Respectiv, nu se justifică deschiderea secțiilor de votare în Croația și Georgia. 

 

                                                             
17 https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/moldavia/  
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În Finlanda, până acum nu au fost deschise secții de votare pentru alegătorii din 

Republica Moldova. Potrivit datelor MAEIE în această țară se află oficial 240 cetățeni 

ai RM, iar conform datelor înregistrării prealabile, s-au înregistrat 73 persoane. 

Astfel, având în vedere numărul scăzut al înregistrărilor prealabile, nu se poate vorbi 

despre constituirea unei secții de votare în Finlanda. 

 

În Principatul Monaco, a fost deschisă o secție de votare la alegerile prezidențiale din 

anul 2016, unde în turul I au participat 399 alegători, iar în turul II – 1130. Pentru a 

participa la alegeri s-au înregistrat 64 de persoane. Distanța dintre Nice (Franța) și 

Monaco este de doar 20 km. 

Respectiv, dacă va fi deschisă cel puțin o secție de vot în Nice, atunci, din raționamente 

economice, se justifică faptul de a nu fi deschisă o secție de votare în Monaco. 

 

 

Statele unde ar putea fi  deschise secții de votare 
 

În Norvegia, a fost deschisă 0 secție de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 

2019, unde au participat 175 alegători, iar la alegerile parlamentare noi din 20 

octombrie 2019, au participat 70 alegători. Conform datelor înregistrării prealabile și-

au arătat intenția de a participa la alegeri 204 persoane, iar potrivit informațiilor 

MAEIE în Norvegia se află cca 260 cetățeni ai RM. 

Astfel, luând în considerare și argumentele alegătorilor transmise CEC-ului prin demers 

oficial18, considerăm că este oportună deschiderea unei secții de vot în Oslo, Norvegia. 

 

În Danemarca, până astăzi nu au fost deschise secții de votare pentru alegătorii din 

Republica Moldova. Potrivit datelor MAEIE în această țară se află oficial 1194 cetățeni 

ai RM, iar conform datelor înregistrării prealabile, s-au înregistrat 555 persoane. 

Astfel, având în vedere numărul considerabil al înregistrărilor prealabile, precum și 

luând în calcul argumentele19 Asociației Moldovenilor în Danemarca „Rødder 

Rădăcini”, credem că este judicios ca CEC să constituie în premieră două secții de 

votare în Danemarca: una în Copenhaga unde s-au înregistrat în prealabil 294 

alegători, și o a doua secție de votare în Aarhus / Horsens, pentru celelalte cca 200 

înregistrări prealabile, amplasate pe o rază de cca 70 km. 

 

În Luxemburg, potrivit estimărilor MAEIE sunt cca 500-600 cetățeni ai RM. Astfel, 

având în vedere că pentru a participa la alegeri s-au înregistrat în prealabil 141 de 

alegători, considerăm că este oportun de a fi deschisă o secție de votare, chiar dacă 

până în prezent nu au fost deschise secții de votare în Luxemburg. 

 

                                                             
18 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_d87201e_8273s.pdf  
19 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_16_3e52a28_8276s.pdf  
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În Cipru, în or.Limassol a fost deschisă o secție de votare în cadrul referendumului 

constituțional republican din 05.0.9.2010 (63 alegători) și la alegerilor parlamentare 

din 28.10.2010 (192 alegători). Potrivit estimărilor MAEIE în Cipru s-ar afla cca 7000-

10000 cetățeni ai RM. 

Prin intermediul mecanismului înregistrării prealabile, și-au arătat intenția de a participa 

la  alegeri 92 alegători. 

Astfel, având în vedere că în prezenta cercetare este utilizată cifra minimală de 80 

înregistrări prealabile, precum și ținând cont de faptul că în or.Limassol există 

consulat onorific, se justifică re-deschiderea unei secții de votare în Cipru. 

 

 

Recomandări adresate instituțiilor statului 
 

Subliniind că un proces deschis și transparent de consultare și pregătire a procesului de 

constituire a secțiilor de votare în străinătate, va crește siguranța și încrederea în 

aplicarea legislației electorale, precum și încrederea în instituțiile statului în general, 

Asociația “ADEPT” reiterează (cu unele completări suplimentare,) concluziile și 

recomandările expuse în nota analitică20 din 25.08.2020 (care a fost trimisă în adresa 

instituțiilor responsabile), și, în consecință, îndeamnă instituțiile statului responsabile 

de domeniu, să întreprindă în regim prioritar următoarele acțiuni: 

 

Comisiei parlamentare „Comisia juridică, numiri și imunități”: 
 

- asigurarea interpretării legale, sau cel puțin, emiterea avizului consultativ, 

în problema clarificării exacte a sensului textului legal „numărului de alegători care 

au participat la scrutinul precedent organizat în circumscripția națională” din 

art.31 alin.(3) din Codul Electoral; 

*Notă: O solicitare21 similară a fost adresată Comisiei juridice, numiri și imunități și de către 

Comisia Electorală Centrală la data de 10.09.2020. 

 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: 
 

- reevaluarea și publicarea informațiilor reale cu privire la numărul 

alegătorilor şi locul aflării acestora în străinătate, date obținute de către MAEIE de 

la autoritățile competente ale țărilor de reședință a cetățenilor Republicii Moldova, 

și nu în baza estimărilor aproximative ale misiunilor diplomatice. 
 

                                                             
20 http://alegeri.md/images/7/78/Nota-sectii-votare-strainatate-2020.pdf  
21 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_09_15_4eb1a51_2770s.pdf  
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*Notă: Cu titlu de exemplu, potrivit datelor22 MAEIE în Polonia se află 37338 (sezonieri) cetățeni 

ai RM. În baza acestei cifre, reiese că urmează a fi deschise 2-3 secții de votare în Polonia, cu toate 

că datele înregistrării prealabile și ratele de participare la scrutinele naționale precedente, indică 

asupra faptului că este suficientă o singură secție de votare. 
 

- aducerea la cunoștință publică a informațiilor ce țin de posibilitatea 

asigurării din punct de vedere logistic a secțiilor de votare din străinătate, precum 

și a potențialelor riscuri legate de actuala pandemie COVID-19 în țările unde 

urmează a fi constituite secții de votare; 

 

Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova: 
 

- reglementarea clară și detaliată în Regulamentul privind înregistrarea 

prealabilă a perioadei de valabilitate și a modului de aplicare a datelor înregistrării 

prealabile în cazul organizării și desfășurării alegerilor parlamentare, prezidențiale 

sau a referendumurilor naționale; 
 

*Notă: La 27.07.2020, Asociația ”ADEPT” a adresat CEC un demers23 prin care s-a solicitat 

clarificarea unei serii de aspecte / întrebări legate de procesul înregistrării prealabile. Până la data 

publicării prezentei cercetări, CEC nu a formulat nici un răspuns. 

 

- organizarea consultărilor / dezbaterilor publice oficiale cu privire la 

constituirea secțiilor de votare peste hotarele țării, cu implicarea organizațiilor 

necomerciale specializate în domeniul electoral, partidelor / potențialilor 

concurenți electorali, organizațiile / grupurile de alegători din diasporă și altor 

părți interesate. 
 

*Notă: La 15.09.2020, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (care este constituită din 

34 organizații neguvernamentale) a lansat un apel public24, prin care îndeamnă repetat CEC-ul să 

organizeze consultări publice veritabile, oficiale și transparente pe proiectul hotărârii de 

constituire a secțiilor de votare peste hotarele țării. 

 

 

 

                                                             
22 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_24_a795a46_2635s.pdf  
23 http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_28_62c865b_8381.pdf  
24 https://alegeliber.md/coalitia-civica-pentru-alegeri-libere-si-corecte-calc-indeamna-repetat-comisia-electorala-
centrala-cec-sa-organizeze-consultari-publice-pe-marginea-proiectului-hotararii-de-constituire-a-sectiilor-3005.html  

https://alegeliber.md/coalitia-civica-pentru-alegeri-libere-si-corecte-calc-indeamna-repetat-comisia-electorala-centrala-cec-sa-organizeze-consultari-publice-pe-marginea-proiectului-hotararii-de-constituire-a-sectiilor-3005.html
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/iesire/2020_08_24_a795a46_2635s.pdf
http://89.32.233.45:2828/anticamera/documente/intrare/2020_07_28_62c865b_8381.pdf
https://alegeliber.md/coalitia-civica-pentru-alegeri-libere-si-corecte-calc-indeamna-repetat-comisia-electorala-centrala-cec-sa-organizeze-consultari-publice-pe-marginea-proiectului-hotararii-de-constituire-a-sectiilor-3005.html
https://alegeliber.md/coalitia-civica-pentru-alegeri-libere-si-corecte-calc-indeamna-repetat-comisia-electorala-centrala-cec-sa-organizeze-consultari-publice-pe-marginea-proiectului-hotararii-de-constituire-a-sectiilor-3005.html


Anexa nr.1 

analiză-simulare  a numărului estimativ al secțiilor de votare din străinătate,  

ce urmează a fi deschise în cazul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 

 

Nr. 
Țările  

de reședință  

Rata de 
participare - 

Alegeri 
prezidențiale 2016 

(turul I) 

Rata de 
participare - 

Alegeri 
prezidențiale 2016 

(turul II) 

Rata de participare - 
Alegeri parlamentare 
din 24 februarie 2019, 

în circumscripția 
națională 

Datele 

înregistrărilor 

prealabile 

Informațiile 

de la MAEIE privind 

numărul cetățenilor 

RM aflați în țările de 

reședință 

Pondere 
total 

= [C1A + 
C2 +C3]   

/ 3 

Nr. secțiilor 

de votare 
(conform 
ratei de 

participare 
din 2016, 
turul I) 

Pondere 
total 

= [C1B + 
C2 +C3]   

/ 3 

Nr. secțiilor 

de votare 
(conform 
ratei de 

participare 
din 2016, 
turul II) 

Pondere 
total 

= [C1C + 
C2 +C3]   

/ 3 

Nr. 

secțiilor  

de votare 
(conform 
ratei de 

participare 
din 2019) 

Media 

finală a 

numărului 

estimativ 

al secțiilor 

de votare Nr. total 
Pondere 

C1A 
Nr. total 

Pondere 

C1B 
Nr. total 

Pondere 

C1C 
Nr. total 

Pondere 

C2 
Nr. total 

Pondere 

C3 
 

1 Austria 460 0,33% 839 0,60% 470 0,61% 271 0.45% 1409 0,18% 0.32% 0.48 0.41% 0.62 0.42% 0.62 0.58 

2 Azerbaidjan 28 0,02% 51 0,04% 19 0,02% 8 0.01% 119 0,02% 0.02% 0.02 0.02% 0.03 0.02% 0.03 0.03 

3 Belarus 71 0,05% 116 0,08% 91 0,12% 13 0.02% 2974 0,38% 0.15% 0.23 0.16% 0.24 0.17% 0.26 0.24 

4 Belgia 1.419 1,02% 2.995 2,16% 1.471 1,92% 1012 1.70% 7000 0,90% 1.20% 1.81 1.58% 2.38 1.50% 2.25 2.15 

5 Bulgaria 150 0,11% 188 0,14% 133 0,17% 27 0.05% 3532 0,45% 0.20% 0.30 0.21% 0.32 0.22% 0.34 0.32 

6 Canada 2.486 1,79% 4.000 2,88% 304 0,40% 1506 2.52% 17620 2,26% 2.19% 3.28 2.55% 3.83 1.72% 2.59 3.23 

7 Cehia 622 0,45% 1.762 1,27% 803 1,05% 458 0.77% 5903 0,76% 0.66% 0.99 0.93% 1.40 0.86% 1.28 1.22 

8 China 19 0,01% 27 0,02% 21 0,03% 16 0.03% 178 0,02% 0.02% 0.03 0.02% 0.03 0.03% 0.04 0.03 

9 Croaţia*  0,00%  0,00% 9 0,01% 4 0.01% 48 0,01% 0.00% 0.01 0.00% 0.01 0.01% 0.01 0.01 

10 Grecia 1.118 0,81% 2.103 1,52% 909 1,19% 282 0.47% 7196 0,92% 0.73% 1.10 0.97% 1.45 0.86% 1.29 1.28 

11 Elveția 406 0,29% 841 0,61% 447 0,58% 471 0.79% 529 0,07% 0.38% 0.57 0.49% 0.73 0.48% 0.72 0.68 

12 Emiratele Arabe Unite  0,00%  0,00% 85 0,11% 103 0.17% 1410 0,18% 0.12% 0.18 0.12% 0.18 0.15% 0.23 0.19 

13 Estonia 74 0,05% 111 0,08% 90 0,12% 49 0.08% 204 0,03% 0.05% 0.08 0.06% 0.09 0.08% 0.11 0.10 

14 Federația Rusă 4.583 3,30% 8.758 6,31% 4.529 5,91% 6202 10.39% 356731 45,66% 19.78% 29.68 20.79% 31.18 20.65% 30.98 30.61 

15 Franța 5.144 3,71% 11.185 8,06% 5.989 7,81% 5029 8.42% 17000 2,18% 4.77% 7.15 6.22% 9.33 6.14% 9.20 8.56 

16 Georgia*  0,00%  0,00% 18 0,02% 4 0.01% 57 0,01% 0.00% 0.01 0.00% 0.01 0.01% 0.02 0.01 

17 Germania 2.569 1,85% 5.717 4,12% 3.221 4,20% 6418 10.75% 20375 2,61% 5.07% 7.60 5.83% 8.74 5.85% 8.78 8.37 

18 Irlanda 2.079 1,50% 3.000 2,16% 2.693 3,51% 3168 5.31% 1.987 0,25% 2.35% 3.53 2.57% 3.86 3.02% 4.54 3.98 

19 Israel 1.041 0,75% 2.348 1,69% 1.943 2,53% 410 0.69% 18000 2,30% 1.25% 1.87 1.56% 2.34 1.84% 2.76 2.32 

20 Italia 21.920 15,80% 51.738 37,30% 27.900 36,38% 12066 20.21% 128979 16,51% 17.51% 26.26 24.67% 37.01 24.37% 36.55 33.27 

21 Japonia 25 0,02% 46 0,03% 24 0,03% 13 0.02% 188 0,02% 0.02% 0.03 0.03% 0.04 0.03% 0.04 0.04 



22 Letonia 57 0,04% 88 0,06% 59 0,08% 28 0.05% 363 0,05% 0.04% 0.07 0.05% 0.08 0.06% 0.09 0.08 

23 Lituania 37 0,03% 64 0,05% 52 0,07% 8 0.01% 729 0,09% 0.04% 0.07 0.05% 0.08 0.06% 0.09 0.08 

24 Marea Britanie 4.008 2,89% 6.000 4,33% 6.669 8,70% 9477 15.87% 18000 2,30% 7.02% 10.53 7.50% 11.25 8.96% 13.44 11.74 

26 Norvegia*  0,00%  0,00% 175 0,23% 204 0.34% 260 0,03% 0.12% 0.19 0.12% 0.19 0.20% 0.30 0.23 

27 Polonia 121 0,09% 228 0,16% 122 0,16% 119 0.20% 37338 4,78% 1.69% 2.53 1.71% 2.57 1.71% 2.57 2.56 

28 Portugalia 1.720 1,24% 4.101 2,96% 1.420 1,85% 648 1.09% 5098 0,65% 0.99% 1.49 1.56% 2.35 1.20% 1.79 1.88 

29 Olanda 297 0,21% 953 0,69% 691 0,90% 745 1.25% 986 0,13% 0.53% 0.79 0.69% 1.03 0.76% 1.14 0.99 

30 România 9.447 6,81% 16.028 11,55% 8.116 10,58% 5347 8.96% 19400 2,48% 6.08% 9.12 7.66% 11.50 7.34% 11.01 10.54 

31 Spania 2.234 1,61% 5.050 3,64% 2.624 3,42% 1634 2.74% 18537 2,37% 2.24% 3.36 2.92% 4.37 2.84% 4.27 4.00 

32 SUA 3.743 2,70% 6.815 4,91% 4.317 5,63% 2655 4.45% 47767 6,11% 4.42% 6.63 5.16% 7.74 5.40% 8.10 7.49 

33 Qatar 34 0,02% 61 0,04% 30 0,04% 18 0.03% 139 0,02% 0.02% 0.04 0.03% 0.05 0.03% 0.04 0.04 

34 Suedia 143 0,10% 332 0,24% 109 0,14% 160 0.27% 248 0,03% 0.13% 0.20 0.18% 0.27 0.15% 0.22 0.23 

35 Turcia 441 0,32% 1.283 0,92% 718 0,94% 84 0.14% 7942 1,02% 0.49% 0.74 0.69% 1.04 0.70% 1.05 0.94 

36 Ucraina 223 0,16% 576 0,42% 273 0,36% 54 0.09% 23800 3,05% 1.10% 1.65 1.18% 1.78 1.16% 1.75 1.72 

37 Ungaria 87 0,06% 186 0,13% 137 0,18% 69 0.12% 680 0,09% 0.09% 0.13 0.11% 0.17 0.13% 0.19 0.16 

38 Danemarca*  0,00%  0,00%  0,00% 555 0.93% 1194 0,15% 0.36% 0.54 0.36% 0.54 0.36% 0.54 0.54 

39 Luxemburg*  0,00%  0,00%  0,00% 141 0.24% 77 0,01% 0.08% 0.12 0.08% 0.12 0.08% 0.12 0.12 

40 Finlanda*  0,00%  0,00%  0,00% 73 0.12% 240 0,03% 0.05% 0.08 0.05% 0.08 0.05% 0.08 0.08 

41 Cipru*  0,00%  0,00%  0,00% 92 0.15% 7000 0,90% 0.35% 0.53 0.35% 0.53 0.35% 0.53 0.53 

42 Principatul Monaco* 399 0,29% 1.130 0,81%  0,00% 64 0.11%  0,00% 0.13% 0.20 0.31% 0.46 0.04% 0.05 0.24 

 TOTAL: 67 205 100% 138 720 100% 76 681 100% 59 705 100% 781 237 100% 100% 150 100% 150 100% 150  

 
*  În statele Croația, Georgia, Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Monaco, Finlanda și Cipru nu există misiuni diplomatice / oficii consulare ale Republicii Moldova. 
 

**  În statele Belgia și SUA sunt indicate datele conform estimărilor miusiunii diplomatice, deoarece cifra datelor oficiale este mai mică decît rata de participare la alegeri. Pentru Cipru nu există date oficiale și 
respectiv sunt incluse datele conform estimărilor misiunii diplomatice. 

 

***  Numărul estimativ al secțiilor de votare se va rotunji la cel mai apropiat număr întreg. Astfel, se va folosi formula „=ROUND (number,0)” pentru aceste valori. 
Spre exemplu, dacă numărul va fi 15.45, atunci acesta va deveni 15 [deoarece zecimala (0.45) este mai mica decat 0.5 (rotunjire prin lipsa)], iar dacă numărul va fi 3.65, atunci va deveni 4 [deoarece zecimala 
(0.65) este mai mare decat 0.5 (rotunjire prin adaos)]. 

 

****  A se lua în considerare că în statele unde există misiuni diplomatice / oficii consulare, chiar dacă numărul secțiilor de votare este mai mic de 0.5, oricum vor fi deschise secții de votare, deoarece potrivit 
art.31 alin.(2) din Codul Electoral „pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii de votare”. 

 

***** „Media finală a numărului estimativ al secțiilor de votare” reprezintă media numărului secțiilor de votare calculat conform ratei de participare: la alegerile prezidențiale din anul 2016 (turul I) și (turul 
II), precum și a ratei de participare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. 



Anexa nr.2 

 
 

DESCRIEREA FORMULEI DE CALCUL, 

/ având drept bază metodologia1 propusă de Asociația Promo-LEX / 

 

 

Potrivit normelor electorale, Secțiile de votare (SV) din străinătate sunt 

constituite în baza a 3 criterii care au pondere egală: 
 

Criteriul 1 - Numărul de alegători aflați peste hotare în ziua alegerilor, care au 

participat la scrutinul precedent, organizat în circumscripția 

națională. 

Criteriul 2 - Înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în 

străinătate; 

Criteriul 3 - Informațiile obținute de către Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene de la autoritățile competente ale țărilor de 

reședință a cetățenilor Republicii Moldova privind numărul acestora 

și locul aflării. 
 

Fiecare criteriu are o valoare/pondere egală la calcularea numărului și 

amplasării geografice a secțiilor de votare constituite pentru cetățenii Republicii 

Moldova aflați peste hotarele țării. 
 

Pentru stabilirea corectă și obiectivă a numărului secțiilor de votare constituite 

peste hotare se va lua în calcul valoarea fiecărui criteriu în parte, conform 

următoarelor formule:  
 

Țară 
Alegători la 

ultimul scrutin 

Valoare / 
pondere 
alegători 

(%) 

Înregistrare 
prealabilă 

Valoare / 
pondere 

înregistrare 
prealabilă (%) 

Informații 
MAEIE 

Valoare/ 
pondere 

informații 
MAEIE (%) 

Valoare / 
pondere total 

(%) 

Formula 
Nr. SV 

Stat 1 A1 
A1V= A1* 

100% / T1 
A2 

A2V=A2*100% 

 / T2 
A3 

A3V= A3*100% 

 / T3 

W=(A1V+A2V 

+A3V) / 3 

N*W / 

100% 

Stat 2 B1 
B1V= B1* 

100% / T1 
B2 

B2V= B2*100% 

 / T2 
B3 

B3V=B3*100%  

/ T3 

X=(B1V+B2V 

+B3V) / 3 

N*X / 

100% 

Stat 3 C1 
C1V= C1* 

100% / T1 
C2 

C2V=C2*100% 

 / T2 
C3 

C3V=C3*100% 

 / T3 

Y=(C1V+C2V 

+C3V) / 3 

N*Y / 

100% 

Stat n D1 
D1V= D1* 

100% / T1 
D2 

D2V=D2*100%  

/ T2 
D3 

D3V=D3*100%  

/ T3 

Z=(D1V+D2V 

+D3V) / 3 

N*Z / 

100% 

Total 
T1 = A1+B1+  

C1 +D1 
100% 

T2 =A2+B2 

+ C2+D2 
100% 

T3 =A3+B3 

+ C3+D3 
100% 100% N 

 

unde,  
 

A1, B1, C1, D1 reprezintă numărul de alegători aflați peste hotare care au 

participat la ultimul scrutin în statul de referință. 

                                                             
1 12.05.2020 -  https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-
hotarele-republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro 

https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro
https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-republicii-moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro


T1 reprezintă numărul total de alegători aflați peste hotare care au 

participat la ultimul scrutin. 

A1V, B1V, C1V, D1V reprezintă valoarea/ponderea numărului de alegători aflați 

peste hotare din statul de referință raportat la numărul total de alegători 

aflați peste hotare care au participat la ultimul scrutin. 

 

A2, B2, C2, D2 reprezintă numărul de înregistrări prealabile efectuate de 

alegătorii aflați peste hotare în statul de referință. 

T2 reprezintă numărul total de înregistrări prealabile efectuate de 

alegătorii aflați peste hotare, în țările de referință. 

A2V, B2V, C2V, D2V reprezintă valoarea/ponderea înregistrărilor prealabile 

efectuate de alegătorii aflați peste hotare din statul de referință raportat la 

numărul total de înregistrări prealabile. 

 

A3, B3, C3, D3 reprezintă numărul de alegători aflați peste hotare potrivit 

informației prezentate de MAEIE în statul de referință. 

T3 reprezintă numărul total de alegători aflați peste hotare potrivit 

informației prezentate de MAEIE. 

A3V, B3V, C3V, D3V reprezintă valoarea/ponderea numărului de alegători aflați 

peste hotare din statul de referință raportat la numărul total de alegători 

aflați peste hotare potrivit informației prezentate de MAEIE. 

 

W, X, Y, Z reprezintă valoarea/ponderea totală a fiecărui stat în parte 

calculat în baza celor 3 criterii. 

Valoarea/ponderea totală a fiecărui stat în parte se calculează în funcție de 

media valorii celor 3 criterii de calcul. Valoarea/ponderea totală va sta la 

baza calculării numărului total al secțiilor de votare ce urmează a fi 

constituite în statul respectiv. 

 

Valoarea N reprezintă numărul total (150) al secțiilor de votare peste hotare, ce 

urmează a fi constituite de Comisia Electorală Centrală. 

 

Nr. SV (numărul secțiilor de votare) reprezintă numărul total preconizat de 

către CEC al secțiilor de votare peste hotare raportat la valoarea/ponderea 

totală a fiecărui stat. 
 

* În cazul în care într-un anumit stat nu sunt date în baza unuia dintre cele 3 

criterii, valoarea inițială utilizată pentru criteriul respectiv va fi 0. Astfel, 

spre exemplu, în Statul 1, la scrutinul precedent nu a fost constituită nici o 

secție de votare, din care cauză nu a fost înregistrat nici un alegător. Prin 

urmare, valoarea atribuită Statului 1 în baza primului criteriu -  numărul de 

alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în 

circumscripția națională – va fi 0. 
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