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Organizarea alegerilor pe timp
de pandemie de COVID-19
Sumar executiv
La data de 21 mai 2020, Parlamentul Republicii Moldova a stabilit desfășurarea zilei
alegerilor în data de 1 noiembrie curent.
Alegerile sunt evenimente majore pentru o
ţară: ele implică un efort logistic, financiar și
uman imens. Totodată ele se bazează în mare
parte pe comunicare și contact direct între
oameni.
Anul 2020, este caracterizat de răspândirea
globală a infecţiei cu noul Coronavirus
(COVID-19). După 2 luni de stare de urgenţă,
în Moldova a fost instituită starea de urgenţă în
sănătate publică. Numărul zilnic de cazuri de
infectare cu Covid-19 este în creștere, iar specialiștii deja vorbesc că un nou val al pandemiei
ar putea să se dezlănţuie în toamnă.
Moldova nu este nici pe departe unica ţară care
a trebuit să ia o decizie vizavi de desfășurarea
alegerilor pe timp de pandemie. Conform IDEA
International, de la 21 februarie până la 20 mai
2020, cel puţin 56 de state și teritorii din
întreaga lume au decis să amâne alegerile
naţionale sau locale din cauza noului tip de
coronavirus, alte cel puţin 24 de ţări și teritorii
au optat pentru desfășurarea alegerilor în
termeni legali, în pofida riscului de răspândire
COVID-19.

Decizia de a organiza sau nu alegeri rămâne a fi
o decizie suverană a fiecărui stat. Această decizie trebuie să se bazeze pe o estimare obiectivă
a riscurilor realizată de comun cu autorităţile în
sănătate publică, să reflecte poziţia partidelor
politice și a societăţii civile reprezentative
pentru ţară și să presupună o conștientizare
clară a riscurilor aferente organizării unui scrutin în condiţii de pandemie. Practic ţările au de
ales între a organiza alegeri asumându-și astfel
responsabilitatea pentru sănătatea publică sau
de a le amâna, riscând să cauzeze daune pentru
sănătatea democraţiei electorale a statului.
În acest document nu ne vom referi la oportunitatea deciziei de a desfășura alegeri, mai ales
că nu există practici și standarde unitare în
1
această privinţă . Prin Policy Brief nr. 2, CICDE
vine să analizeze răspunsurile ţărilor care au
decis să organizeze alegeri pe timp de pandemie și să puncteze aspectele sensibile ale procesului electoral din Republica Moldova unde
sănătatea publică poate fi pusă în pericol.
Constatarea de bază este că un management al
riscurilor comprehensiv este o precondiţie
pentru desfășurarea alegerilor în condiţii de
pandemie. Acesta se va realiza în timp util, cu
aportul autorităţilor de sănătate publică,
Comisiei Electorale Centrale, Guvernului, partidelor politice și societăţii civile în ansamblu,
în condiţii de transparenţă și sinceritate
maximă faţă de alegători.

1. Cristina Berlinschii, Victor Pruteanu, Practica internațională de desfășurarea a alegerilor pe timp de pandemie, www.cicde.md
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Formularea problemei
La 7 martie 2020 în Republica Moldova a fost
înregistrat primul caz de infectare cu noul tip
de coronavirus, iar la 11 martie guvernul a
declarat codul roșu de alertă de răspândire a
maladiei. Acest anunţ a intervenit în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare
parţiale în circumscripţia uninominală nr. 38,
mun. Hîncești. În pofida temerilor exprimate
public, alegerile s-au desfășurat în data de 15
martie 2020, Comisia Electorală Centrală
luând un șir de măsuri de precauţie pentru a
preveni răspândirea virusului de tip nou. Rata
de participare a fost la aceste alegeri de doar
23%. Pentru comparaţie, în aceiași circumscripţie la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, la urne s-au prezentat aproape 42%.
Deși mult criticată în spaţiul public, decizia de
a organiza totuși alegerile pe 15 martie a fost
condiţionată de lacune legislative. În
declaraţiile de după scrutin, Promo-LEX atrăgea atenţia că Legislativul trebuie să intervină
asupra necesității reglementării explicite a
mecanismului de suspendare sau amânare a
alegerilor, inclusiv, fără a fi necesar de a
declara stare de urgență în acest sens 2.
În toamna anului 2020 expiră mandatul
Președintelui Republicii Moldova, iar Parlamentul a stabilit organizarea alegerilor
prezidenţiale în data de 1 noiembrie 2020. În
contextul în care șeful Agenţiei Naţionale de
Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Furtună
avertizează că la toamnă Moldova se va confrunta cu un nou val de creștere a numărului de
cazuri de coronavirus 3, iar virusologi și cercetători la școli de medicină din străinătate aduc
drept exemplu experienţa pandemiei de gripă
din 1918, care s-a manifestat în mai multe
valuri, cele din urmă fiind chiar mai severe 4,
procesul electoral din toamnă ar putea fi afectat esenţial de aceste circumstanţe.

Procesul electoral din Republica Moldova se
bazează destul de mult pe interacţiunea dintre
oameni: începând de la etapa de desemnare și
înregistrare a candidaţilor, necesitatea de
colectare a semnăturilor pentru a fi înregistrat
în cursa electorală, continuând cu instruirea
funcţionarilor electorali și informarea alegătorilor și terminând cu ziua alegerilor când, doar
votarea în persoană în incinta secţiei de votare,
este reglementată. Mai mult, alegerile
prezidenţiale presupun desfășurarea turului
doi de scrutin în cazul în care nici unul dintre
candidaţi nu a întrunit 50%+1 din voturile
valabil exprimate în primul tur. Votarea în
secţiile constituite în afara ţării are loc în
aceleași condiţii.
Problema care urmează a fi abordată nu se
referă la oportunitatea desfășurării alegerilor,
care în esenţă și până la urmă este o decizie
politică, ci CUM să le organizăm cu risc minim
de răspândire a virusului. Menţinerea riscului
epidemiologic sau declanșarea unui nou val de
pandemie va avea repercusiuni asupra
majorităţii elementelor procesului electoral
care implică mobilizări de oameni, deplasări
prin localităţi și străinătate sau comunicare
directă cu alegătorii.

Experiența internațională
Și amânarea și organizarea alegerilor pe timp
de pandemie este decizia suverană a fiecărui
stat. În istoria democraţiei găsim precedente
pentru ambele situaţii: anul 1918, în perioada
gripei spaniole, au avut loc alegeri în Congresul
Statelor Unite ale Americii5, anul 2001 - au fost
amânate alegerile locale din Anglia și Wales din
6
pricina epidemiei de febră aftoasă , anul 2014 în Senatul Liberiei au fost amânate alegerile
din pricina epidemiei de Ebola.7

2. http://alegeri.md/w/%C8%98tiri_despre_alegerile_parlamentare_noi_2020
3. Când să ne așteptăm la al doilea val de coronavirus? Răspunsul directorului ANSP in “Agora”, www.agora.md/stiri/71229/cand-sa-ne-asteptam-la-al-doilea-val-de-coronavirus-raspunsul-directorului-ansp, accesat la 17 mai 2020.
4. Beaumont Peter, 20 aprilie 2020: Will there be a second wave of coronavirus? in “The Guardian”,
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/will-there-be-second-wave-of-coronavirus, accesat la 19 mai 2020.
5. Pruitt Sarah, 22 aprilie 2020: How the US pulled off the midterm Elections Amid the 1918 Flu Pandemic in “History”, www.history.com/news/1918-pandemic-midterm-elections/, accesat la 05 mai 2020.
6. Tempest Matthew, 02 aprilie 2001: Election Postponed in “The Guardian”, www.theguardian.com/politics/2001/apr/02/election2001.qanda, accesat la 02 mai 2020.
7. Ebola crisis: Liberia holds senate postponed election in “Agencia Angola Press”, www.angop.ao/angola/en_us/noticias/africa/2014/11/51/Ebola-crisis-Liberia-holds-senate-postponed-election,5065b94e-7ac8-4507-8151-631eb5d7b717.html, accesat la 02 mai 2020.
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O analiză a Institutului Internaţional pentru
8
Democraţie și Asistenţă Electorală (IDEA
International) prezintă impactul COVID-19
asupra alegerilor la nivel global. Din diagrama
nr.1 vedem că 56 de state și-au amânat alegerile
planificate pentru prima jumătate a anului, iar
24 – le-au desfășurat.

Printre ţările care au amânat alegerile se
numără Australia, Austria, Mali, Republica
Dominicană, Elveţia și România.
Pe 15 martie, în Franţa a fost desfășurat primul
tur al alegerilor locale. Scrutinul a fost organizat în plină pandemie de COVID-19. Chiar dacă
au fost luate măsuri de profilaxie și prevenire a
răspândirii infecţiei, la vot s-au prezentat doar
45.5 % din alegători, faţă de 63.5 % în 20149.
Luni seara, a doua zi după primul tur, pe fundalul numărului în creștere de infectări,
Președintele Franţei a anunţat amânarea turului doi pentru data de 21 iunie 10. În Polonia,
alegerile prezidenţiale au devenit un subiect
controversat în timpul pandemiei, partidul
aflat la putere insistând, în pofida rezistenţei
opoziţiei, ca scrutinul să aibă loc la termen - pe
data de 10 mai. Acesta trebuia să se desfășoare
exclusiv prin corespondenţă, dar a fost amânat
cu câteva zile înainte de data alegerilor pe
motiv că Comisia Electorală nu a reușit să realizeze toate aranjamentele logistice necesare.
În contrast, există cazuri de desfășurare a
alegerile în timp de pandemie soldate cu

succes:
- pe 16 martie, în Bavaria, Germania a fost
organizat primul tur al alegerilor locale. Dar în
turul 2, pe 29 martie, alegătorilor li s-a permis
să voteze doar prin poștă.
- pe 15 aprilie, în Coreea de Sud s-au desfășurat
alegeri parlamentare. Autorităţile au implementat o serie de măsuri extraordinare pentru
a minimiza riscul pentru alegători de a se infecta și răspândi virusul. 66% din cei 44 milioane
de cetăţeni cu drept de vot au votat, înregistrând astfel cea mai mare rată de participare la
vot din 1992 până în prezent 11.
- alegeri au mai fost organizate în Irlanda, Germania, Israel, etc.
- alegeri au mai fost organizate în Irlanda,
Germania, Israel, etc.
În cele ce urmează ne vom concentra atenţia pe
exemplele ţărilor care au reușit să desfășoare,
în condiţii de siguranţă alegeri pe timp de
pandemie.

Scenarii de desfășurare a
alegerilor pe timp de pandemie
Scenariu nr. 1 Votul prin poștă ca
răspuns la provocarea COVID-19
Votarea prin corespondenţă se realizează prin
expedierea într-un plic sigilat a buletinului de
vot, prin intermediul serviciilor poștale, către
organul electoral respectiv. De regulă această
metodă este utilizată pentru anumite grupuri
ţintă de alegători și solicită un efort logistic
enorm, de la achiziţionarea serviciilor poștale
până la recrutarea funcţionarilor electorali
pentru prelucrarea și numărarea buletinelor de
vot. Noua Zeelandă, Coreea 12de Sud, Polonia,
Belgia, Elveţia, Franţa, SUA etc. sunt câteva
dintre ţările care permit votarea prin poștă,
alături de alte metode de vot.

8. Global overview of COVID-19: Impact on elections in “International IDEA”,
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-election, accesat la 17 mai 2020.
9. Krimmer Robert Dr., Duenas-Cid David Dr., 31 mar. 2020: Why the pandemic may pave the way for online voting in “Apolitical”,
https://apolitical.co/en/solution_article/why-the-pandemic-may-pave-the-way-for-online-voting, accesat la 2 mai 2020.
10. France set to postpone second round of local elections over in “France 24”, https://www.france24.com/en/20200316-france-set-to-postpone-second-round-of-local-elections-over-coronavirus-fears, accesat la 14 mai 2020.
11. Spinelli Antonio, apr. 2020: Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea’s Crucial Test in “International
IDEA Technical Paper 2/2020”,
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/managing-elections-during-pandemic-republic-korea-crucial-test.pdf, accesat la 14 mai
2020.
12. Parlamentul României, Senatul, Votul prin corespondență în Belgia, Elveția, Franța…, http://www.senat.ro/UploadFisiere/0c23530b-e067-46b8-a1d9-33bc45b07d23/votul%20prin%20coresponden%C5%A3%C4%83.pdf, accesat la 2 mai 2020.
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La alegerile prezidenţiale din Polonia alegătorii trebuiau să voteze doar prin poștă, dar cu 4
zile înainte de ziua alegerilor a fost decisă
amânarea acestora pe motiv că nu se reușea
organizarea logisticii votării prin poștă.
În același timp, votul prin poștă s-a dovedit a fi
o opţiune bună pentru Coreea de Sud la
alegerile parlamentare din 15 aprilie 2020, și
pentru landul federal Bavaria (Germania) la
alegerile locale din 16 martie 2020 (turul 2 - 29
martie 2020). Acum se discută să fie utilizată
ca metodă unică de vot în multe state din SUA
14
la alegerile din toamnă .
Scenariu nr. 2 Votul în prealabil ca
posibilitate de evitare a aglomerației la
secțiile de votare pe timp de pandemie
Votarea în prealabil (numită și votare anticipată sau votare în avans) este un proces prin
care alegătorii pot vota înainte de ziua alegerilor programate, prin poștă sau personal la secţii
de votare speciale. La alegerile parlamentare
din Coreea de Sud, pe 15 aprilie 2020, Comisia
Electorală Naţională a depus eforturi maxime
pentru a încuraja cetăţenii să voteze în prealabil la cele 3 500 de secţii de votare în întreaga
ţară. Votul în prealabil a avut loc pe data de 10
și 11 aprilie. Raţionamentul acestei strategii
este foarte simplu - cu cât mai mulţi alegători
vor vota în prealabil, cu atât mai puţini se vor
prezenta în ziua alegerilor la urnele de vot,
respectiv se va diminua riscul aglomerării
secţiilor de votare. Strategia a funcţionat
excepţional de bine - Comisia Electorală
Naţională a confirmat cifra record de aproximativ 12 milioane de alegători care au votat în
prealabil, sau 26,7% de alegători din totalul
cetăţenilor cu drept de vot. O creștere semnificativă faţă de alegerile parlamentare din 2016,
unde doar 12,19% alegători au votat în preal15
abil.

Scenariu nr. 3 Votul prin internet ca
soluție pentru limitarea la maxim a contactelor directe dintre alegători și
funcționari electorali
În contextul în care Internetul deja face parte
din ecosistemul electoral, votul prin internet
este luat în considerare din ce în ce mai mult în
ultimii ani. Totuși pe scară largă el este implementat într-un număr foarte limitat de ţări.
Practicile și reacţiile societăţii diferă de la o
ţară la alta. De exemplu, votul prin Internet
este implementat și funcţionează în Estonia,
dar ideea implementării acestuia în Federaţia
Rusă în contextul pandemiei a provocat un val
16
mare de nemulţumiri . Votarea la distanţă a
fost totuși promulgată de Președintele Vladimir Putin17.
Această metodă de vot are mai multe avantaje,
inclusiv limitarea la maxim a contactului fizic
dintre alegători. Totuși în concepţia generală,
votul la distanţă prin Internet, presupune votarea într-un mediu necontrolat, fapt ce adesea
provoacă dezbateri referitoare la securitatea și
secretul votului. În plus, observarea alegerilor
este practic imposibilă, ceea ce naște dubii
privind transparenţa și corectitudinea procesului de votare și numărare a voturilor.

Constatări și recomandări
Pandemia de COVID-19 a creat noi provocări
pentru procesul electoral: pe lângă necesitatea
de a garanta alegeri corecte, autentice și transparente în care fiecare alegător are dreptul să
participe nestingherit, autorităţile trebuie să
demonstreze capacitatea de a oferi un mediu
sigur pentru desfășurarea procesului electoral.
Mai mult, pandemia a dus la crearea unor noi
categorii de alegători - cei aflaţi în autoizolare
și cei infectaţi.

13. Planificate pentru data de 10 mai 2020
14. Adgate Brad, The Impact COVID-19 Is Having On Political Ad Spending And Messaging in “Forbes”, https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2020/05/06/the-impact-covid-19-is-having-on-political-ad-spending-and-messaging/, accesat la 13 mai 2020.
15. Spinelli Antonio, apr. 2020: Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea’s Crucial Test in “International
IDEA Technical Paper 2/2020”,
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/managing-elections-during-pandemic-republic-korea-crucial-test.pdf, accesat la 02 mai
2020.
16. Козлова Дарья, 13 mai 2020: Удаление выборов. Зачем Госдума экстренно узаконила дистанционные форматы голосования in
“Новая газета”, https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/13/85362-udalenie-vyborov, accesat la 16 mai 2020.
17. Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах, https://lenta.ru/news/2020/05/23/distance/, accesat la data de 23
mai 2020
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Măsuri de precauţie bine gândite și adecvate
trebuie luate de către stat astfel încât desfășurarea alegerilor să nu afecteze în mod negativ
integritatea electorală, încrederea alegătorilor
în democraţie și sănătatea publică.
Organele de management electoral (OME)
primesc o responsabilitate în plus - protejarea
sănătăţii actorilor electorali pe parcursul
întregii perioade electorale, inclusiv în ziua
alegerilor.
Indiscutabil, votarea personală la secţia de vot
este metoda care garantează într-o măsură
mult mai mare integritatea alegerilor. Ea
reduce riscurile de distorsionare a rezultatelor
alegerilor prin cumpărarea voturilor, votul în
familie, constrângerea de a vota cu cineva,
garantând în același timp secretul votului și
integritatea alegerilor. Totuși metodele de vot
18
alternative pot complementa votul personal și
se dovedesc a fi extrem de utile în situaţii ieșite
din comun, de tipul celei cu care se confruntă în
prezent omenirea.

Orice metodă nouă de vot ar trebui analizată,
dezbătută public și pilotată înainte de a fi
implementată la nivel naţional.
În ipoteza desfășurării alegerilor în limitele
cadrului normativ existent, o planificare
riguroasă a bugetului și activităţilor trebuie să
fie făcută de către Comisia Electorală Centrală
cu suficient timp înainte. Punctul de pornire al
pregătirilor pentru alegerile din toamnă
trebuie să fie un plan de management al riscurilor. Acesta se va realiza în timp util, și de
comun cu autorităţile de sănătate publică,
Comisia Electorală Centrală, Guvernul, partidele politice și organizaţiile societăţii civile, în
condiţii de transparenţă și sinceritate maximă
faţă de alegători.
Tabelul nr. 1. prezintă câteva aspecte de luat în
considerare
la
organizarea
alegerilor
prezidenţiale în condiţii de risc epidemiologic
sporit.

Legislaţia electorală a Republicii Moldova nu
prevede nici o metodă de vot alternativă. Până
acum, acest subiect a apărut sporadic pe
agenda publică, dar niciodată nu a fost dezbătută la modul serios sub forma unui proiect de
lege. În anul 2016 a fost elaborat un studiu de
fezabilitate privind introducerea votării prin
19
Internet în Republica Moldova , iar CEC a planificat în Planul strategic 2020-2023 pilotarea
acestei metode de vot. Codul Bunelor Practici
în materie electorală aprobat de Comisia de la
Veneţia nu recomandă modificarea legislaţiei
electorale cu cel puţin 1 an înainte de alegeri.
Introducerea unei metode de vot alternative
acum cu mai puţin de 6 luni până la alegerile
prezidenţiale, deși „răspunde unui interes
20
public” ar putea genera o serie de preocupări
privind legalitatea, legitimitatea și aplicabilitatea deciziei.
18. Metodele alternative de vot reprezintă subiectul ediției nr. 1/2020 a Revistei de analiză, teorie și cercetare electorală “Digest electoral”,
editată și difuzată de CICDE în luna mai 2020
19. Studiu de fezabilitate privind votul prin Internet pentru Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova, https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/MD%20IVOTE%20FS%20and%20Roadmap_28.06.2016_cleanRO.pdf, accesat la 24 mai 2020
20. Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare şi raport explicativ adoptat de Comisia europeana pentru Democraţie prin
Drept în cadrul celei de-a 52 Reuniune Plenară (Veneţia, 18-19 octombrie 2002) pagina 11
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Aspecte ale procesului
electoral cu risc sporit
Securitatea procesului de
votare în ziua votării
În caz de pandemie securitatea
procesului electoral capătă noi
valenţe: nu mai vorbim doar de
integritatea materialelor și
documentaţiei electorale, dar de
sănătatea fizică a tuturor actorilor electorali: alegători,
funcţionari, concurenţi, observatori, jurnaliști etc.

Măsuri pentru minimizarea impactului
potențial al pandemiei
amplasarea secţiilor de votare în încăperi mai mari cu
aerisire bună;
APL să dea prioritate în primul rând sălilor de sport/ de
festivități sau similare pentru stabilirea secției de votare

reducerea numărului de alegători alocaţi la o secţie de
votare;
legea prevede că secții de votare se constituie pentru minim
30 și maxim 3000 de alegători

respectarea distanţării sociale de 1,5 m și amenajarea
traseului în acest sens;
extinderea și instituționalizarea practicii de a desemna un
membru al BESV să fie responsabil de gestionarea fluxului de
alegători

dezinfectarea, cu o periodicitate clară, a secţiei de votare în
ziua votării (mese, ștampile de vot, pixuri, urne de vot etc.;
dotarea cu echipament de protecţie suficient și potrivit
pentru funcţionarii electorali;
în funcție de tipul măștilor achiziționate, acestea trebuie
schimbate o dată la 2 ore sau la 6 ore
luarea în considerare a posibilității de echipare completă
(costume de protecție, măști și ochelari sau viziere) pentru
toți membrii BESV

dotarea cu echipament suplimentar pentru funcţionarii
care vor organiza votul la locul aflării al persoanelor aflate
în autoizolare sau în carantină;
măsurarea, cu o periodicitate prestabilită și la necesitate, a
temperaturii funcţionarilor electorali și a persoanelor
autorizate să asiste la procesul electoral;
dezinfectarea mâinilor și măsurarea temperaturii tuturor
alegătorilor la intrare în SV;
în funcție de posibilitățile financiare dotarea alegătorilor cu
măști medicinale și sau mănuși poate fi luată în considerație

desfășurarea unei ample campanii de informare a alegătorilor în vederea:
21

evitării orelor în care tradițional se creează aglomerație la
SV
respectării regulilor de prevenire a răspândirii COVID-19

21. Despre prezența alegătorilor la vot în anumite intervale orare de timp, citiți în Policy Brief nr. 1 Oportunitatea reducerii duratei zilei votării
în Republica Moldova, http://cicde.md/index.php?pag=news&id=1063&rid=2173&l=ro
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Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor
Desfășurarea alegerilor pe timp
22
de pandemie necesită implementarea măsurilor sporite de
precauţie, neprevăzute la etapa
de planificare bugetară pentru
anul în curs. Costuri suplimentare ar putea apărea la
asigurarea cu măști, mănuși,
echipament de protecţie, remunerare, instruire etc. Creșterea
cheltuielilor pentru alegeri este
prognozată pe fundalul unor
constrângeri bugetare care deja
se fac simţite.

Asigurarea unui număr
suficient de funcționari
electorali
Marea majoritate a funcţionari23
lor electorali au peste 45 de
ani fiind mai vulnerabili în faţa
virusului de tip nou. Riscul
sporit de infectare ar putea
descuraja oamenii să-și asume
rolul de funcţionari electorali.
În calcul se va lua și posibilitatea ca aceștia să fie nevoiţi să
renunţe pe parcurs din cauza
infectării sau autoizolării.

estimarea și lansarea procedurilor de achiziţii publice
pentru procurarea pentru întreaga perioadă electorală a
materialelor de protecţie și igienizare:
compilarea listei de necesități împreună cu autoritățile din
domeniul sănătății
cantitățile vor fi estimate pentru toată perioada de activitate
a organelor electorale, inclusiv ziua alegerilor. În măsura
posibilităților se vor procura măști și mănuși pentru alegători în ziua alegerilor.

efectuarea achiziţiilor se va face cu suficient timp înainte
de începerea perioadei electorale;
pandemia poate cauza întreruperi ale lanțului de
aprovizionare din cauza cererii globale mari pentru unele
produse sau sistării activității unor verigi din acest lanț, de
aceea procurarea tuturor celor necesar din timp este
imperios necesară

identificarea surselor alternative de finanţare, inclusiv, cu
suportul partenerilor de dezvoltare.

CEC trebuie să se asigure cu o rezervă de funcţionari electorali

de la etapa constituirii, CEC ar putea include în hotărâre și o
listă a membrilor supleanți pentru fiecare consiliu electoral.
Aceiași practică poate fi extinsă la nivel de birou electoral al
secției de votare.

asigurarea funcţionarilor electorali cu materiale protecţie
suficiente la toate etapele procesului electoral (instruire,
ședinţe, transportarea materialelor și a documentaţiei
electorale, ziua alegerilor);
identificarea și implementarea unor măsuri speciale de
motivare a oamenilor să-și asume rolul de funcţionar
electoral (de exemplu o remunerare mai mare, zile suplimentare de concediu plătit pentru angajaţii unităţilor
bugetare etc);
organizarea instruirii funcţionarilor electorali preponderent la distanţă și doar în cazul în care normele sanitare pot
fi pe deplin respectate desfășurarea seminarelor clasice.

22. De exemplu, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020, în circumscripția nr. 38, Hîncești, CEC a cheltuit suplimentar 16 861,4 lei
pentru dezinfectanți, măști, mănuși medicinale, costume speciale de protecție în cele 44 de secții de votare numai pentru ziua alegerilor. În
cadrul unui scrutin național se constituie în jur de 2000 de secții de votare și activează aproximativ 20000 de funcționari electorali. Pentru a
asigura acești funcționari doar în ziua alegerilor (aproximativ 16 ore de muncă) și doar cu măști chirurgicale, care trebuie schimbate la fiecare
2 ore și costă aproximativ 8 lei (la data de 18 mai 2020), vor apărea cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 280 000 lei
23. La alegerile prezidențiale din 2016, CICDE a instruit 5664 membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, 85,5% dintre care aveau
vârsta mai mare de 45 de ani.
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Votul în secțiile de votare
de peste hotare
Având în vedere că practic în
24
toate ţările lumii există restricţii
impuse pentru a preveni
răspândirea de COVID-19,
deschiderea secţiilor de vot în
străinătate, mai ales a celor
extrateritoriale ar putea fi pusă
în pericol. În cazul în care
acestea vor fi deschise, dificultăţi pot apărea în asigurarea
25
logisticii .

Votarea cetățenilor domi26
ciliați în stânga Nistrului
În perioada pandemiei, regiunea transnistreană a închis
pentru o perioadă hotarul de pe
Nistru. Existenţa oricăror
restricţii de circulaţie pe Nistru
în perioada electorală este în
măsură să perturbe procesul
electoral.

informarea neîntârziată a autorităţilor de peste hotare, în
statele unde urmează să se deschidă secţii de votare,
despre planificarea scrutinului prezidenţial și explorarea
condiţiilor în care ar putea fi deschise aceste secţii;
monitorizarea continuă a evoluţiei pandemiei în statele
respective;
evaluarea fezabilităţii în ceea ce privește transportarea
mijloacelor și rutelor de transport a materialelor electorale,
precum și deplasarea reprezentanţilor MAEIE pentru a
activa în cadrul secţiilor de votare;
informarea permanentă și onestă a alegătorilor aflaţi peste
hotarele ţării despre procesul de negociere cu ţările gazdă,
provocările și scenariile previzibile cu referire la organizarea alegerilor peste hotare în condiţii epidemiologice de

coordonarea măsurilor de prevenire a infecţiei cu
COVID-19 în vederea aplicării lor uniforme pe tot teritoriul
ţării;
includerea pe agenda discuţiilor de reglementare a conflictului transnistrean a condiţiilor de desfășurare a campaniilor și a accesului concurenţilor electorali în regiunea
transnistreană;
neadmiterea manipulării subiectului COVID-19 pentru
crearea de noi impedimente în participarea la vot a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în Unităţile teritorial-administrative din stânga Nistrului;
informarea continuă a alegătorilor cu privire la măsurile
implementate pentru prevenirea riscului de răspândire a
virusului.

Votul cetățenilor bolnavi de
26
COVID-19 și al celor aflați
în izolare
Existenţa cazurilor active sau
presupuse de infectare cu
COVID-19 în ziua planificată a
alegerilor prezidenţiale va duce
la crearea unor noi tipuri de

deschiderea secţiilor de votare special amenajate în instituţiile medicale unde sunt concentraţi bolnavi cu infecţia
COVID-19 și cooptarea personalului medical instruit în
calitate de funcţionari electorali;
organizarea votării alegătorilor aflaţi în autoizolare la ore
special alocate (de exemplu: în ultimele două ore înainte
de închiderea secţiilor) sau exclusiv cu urna mobilă;

24. Restricțiile se referă în principal la organizarea întrunirilor publice care depășesc un număr prestabilit de oameni, asigurarea distanțării
sociale și călătoriile la nivel național, cât și internațional.
25. Transportarea dus-întors a materialelor electorale inclusiv buletine de vot, liste electorale și ștampile.
26. La alegerile prezidențiale din 2016, pentru alegătorii domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului au fost deschise
30 de secții de votare, toate pe teritoriul aflat sub control suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova.
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alegători care vor necesita o
abordare specială
Înregistrarea candidaților
La acest capitol, legislaţia
naţională prevede câteva reglementări în măsură să sporească
riscul de răspândire a virusului:
obligaţia de a colecta cel
puţin 15000 şi nu mai mult
de 25000 semnături de la
alegători pentru a putea fi
înscris în cursa electorală;
depunerea personală a
dosarului de înregistrare în
cursa electorală;
procedura zilnică de tragere
la sorţi a ordinii concurenţilor electorali în buletinul de vot.

Agitația electorală
Rigorile sanitare pe timp de
pandemie exclud întrunirile în
masă precum mitingurile electorale, campaniile din ușă în
ușă, întâlnirile cu alegătorii
concertele etc.
Distribuirea stradală a ziarelor,
broșurilor și pliantelor concurenţilor electorali de asemenea încalcă normele sanitare

găsirea soluţiilor optime de implicare în procesul electoral
a acestui tip de alegători de comun cu instituţiile de
sănătate publică.
Introducerea unor reglementări speciale privind:
optimizarea numărului de semnături necesare pentru înregistrarea candidaților sau a modului de colectare a acestora de exemplu reducerea numărului minim și/sau maxim de
semnături necesare
permisiunea ca un alegător să susțină prin semnături
înscrierea în cursa electorală a mai multor concurenți
27
electorali, practică acceptată la nivel internațional și
recomandată în repetate rânduri de Misiunile de Observare
ale OSCE/ODIHR în Republica Moldova
efectuarea tragerii la sorți cu respectarea rigorilor privind
distanțarea socială sau realizarea acesteia în lipsa
concurenților electorali cu transmisiune live a procedurii. O
altă opțiune ar fi stabilirea ordinii în buletinul de vot să fie
organizată după ce toți potențialii concurenți electorali vor fi
înregistrați
transmisiunea live pe pagina CEC a proceselor de depunere a
dosarelor și transmiterea înregistrărilor video către instituțiile mass-media astfel încât să se evite aglomerarea
sediului CEC
organizarea recepționării documentelor în afara sediului
CEC, într-o sală mai mare care permite respectarea regulilor
de precauție

orientarea campaniilor de informare și de agitaţie electorală către spaţiul digital (Internet) sau intermediat de
mass-media (TV, radio);
renunţarea la transmiterea din mână în mână a materialelor de agitaţie electorală;
utilizarea pe larg a traducerii în limbaj mimico-gestual a
27
discursurilor publice și a emisiunilor informative cu
caracter electoral (purtarea măștilor face imposibilă citirea
pe buze);
coordonarea cu instituţiile de sănătate publică a evenimentelor publice, mai ales cele ce implică mobilizarea oamenilor (stabilirea unui set clar de reguli aplicabil în funcţie
de specificul evenimentului);

27. Punctul 3 din Documentul OSCE de la Copenhaga din 1990 prevede că statele participante „recunosc importanța pluralismului în ceea ce
privește organizațiile politice”. Punctul 77 din Ghidul OSCE/BIDDO și a Comisiei de la Veneția cu privire la Regulamentul partidelor politice
2010 recomandă ca „în scopul consolidării pluralismului și libertății de asociere, legislația nu trebuie să limiteze cetățenii să depună semnătura
în susținerea doar a unui singur partid”
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monitorizarea utilizării subiectului COVID-19 în discursul
electoral în vederea neadmiterii manipulării prezenţei la
vot în unele regiuni;
sursele media trebuie încurajate să reflecte campaniile
electorale inclusiv prin intermediul traducerii mimico-gestuale sau acolo unde este posibil a subtitrării discursurilor politice, a discuţiilor politice și a dezbaterilor;
organizarea dezbaterilor electorale în spaţii mari și bine
aerisite;
reglementarea posibilităţii desfășurării acestora la distanţă
prin mijloace moderne de comunicare.
Observarea alegerilor

recrutarea și instruirea observatorilor naţionali la distanţă;

Restricţiile de circulaţie internaţională ar putea duce la
imposibilitatea observatorilor
internaţionali de a observa
alegerile din toamnă. În același
timp, observatorii naţionali sunt
expuși practic acelorași riscuri
ca și funcţionarii electorali.

dotarea observatorilor cu echipament corespunzător și
suficient;
neadmiterea aglomerării secţiilor de votare

Adaptarea procesului electoral astfel încât să
poată fi desfășurat cu riscuri minime pentru
sănătatea publică în condiţii de pandemie sau
risc de răspândire a acesteia necesită o ajustare
atât a procedurilor cât și a cadrului normativ al
alegerilor. Având în vedere timpul restrâns
rămas până la ziua alegerilor, este imperios
necesară lansarea discuţiilor între Parlament,
Guvern, CEC, autorităţile de sănătate publică,
partidele politice și organizaţiile societăţii
civile privind:
riscurile de sănătate publică pe care le
implică procesul electoral;
măsurile de precauţie pentru sănătate
posibile la toate etapele procesului electoral;
modificările necesare pentru adaptarea
cadrul normativ.
Aceste discuţii trebuie să se materializeze
într-un plan exhaustiv de management al riscurilor. Fără un dialog public transparent orice
schimbare a legislaţiei electorale cu mai puţin
de 6 luni înainte de data alegerilor ar putea
compromite încrederea alegătorilor în procesul
democratic.

Acronime:
ANSP - Agenţia Naţională de Sănătate Publică
APL – Autorităţi publice locale
BESV – Biroul electoral al secţiei de votare
CEC – Comisia Electorală Centrală
CICDE – Centrul de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral
COVID-19 - este o boală infecţioasă cauzată de
coronavirusul recent descoperit. Acest virus,
precum și boala, au fost necunoscute până la
epidemia ce a izbucnit în Wuhan, China, în
decembrie 2019.
IDEA International - Institutul Internaţional
pentru Democraţie și Asistenţă Electorală
MAEIE - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
SUA - Statele Unite ale Americii
SV – Secţie de votare
La elaborarea acestui document au contribuit:
Cristina Berlinschii, Victor Pruteanu, Dr.
Doina Bordeianu și Pavel Cabacenco.
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