
 
European Network of Election  

Monitoring Organizations 

Election Observation Mission to Moldova 

Presidential Elections 2016 

Rețeaua Europeană a Organizațiilor  

de Monitorizare a Alegerilor 

Misiunea de Monitorizare a Alegerilor in 

Moldova 

Alegerile Prezidențiale 2016 

 

 

ENEMO Misiunea de observare a alegerilor pentru Alegerile Prezidențiale 2016 din Republica Moldova este susținuta financiar de 

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în cadrul Programului de Fond cu Responsabilitate; și Black Sea Trust, un proiect al German Marshall 

Fund al Statelor Unite ale Americii. 

 

Opiniile exprimate în această publicație sunt responsabilitățile exclusive ale ENEMO, și nu reprezintă în mod necesar pe cele ale 

donatorilor, sau partenerii acestora. 

 

Misiunea de Observare a Alegerilor (MOA) ENEMO pentru Alegerile Prezidențiale din 30 

octombrie 2016, din Moldova sa lansati 

 

 Chișinău, 18 octombrie 2016 - Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) 

a desfășurat o Misiune de Observare a Alegerilor (MOA) pentru a monitoriza alegerile prezidențiale, 

programate la data de 30 octombrie 2016, în Republica Moldova. ENEMO are o experiență îndelungată în 

observarea alegerilor din țările cu democrații în tranziție din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, 

pînă in prezent este a 23-a misiune de observare a alegerilor. 

Scopul misiunii este de a contribui la îmbunătățirea integrității și transparenței procesului electoral pentru 

Președintele Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, MOA va observa, evalua, raporta, și va 

oferi recomandări cu privire la unele aspecte cruciale ale procesului, cum ar fi, comportamentul organelor 

electorale; Cadrul juridic, cu accent pe egalitatea de gen și respectarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități; tratarea plângerilor și căile de atac de către cele două organe ale administrației electorale și 

instanțele de judecată; precum și mediul politic general în care vor avea loc alegerile. 

MOA va evalua procesul electoral din perspectiva respectării standardelor internaționale pentru alegeri 

democratice, cadrul legislativ național, și angajamentele OSCE. În afară de observația directă și analiza 

cadrului legislativ, observatorii se vor întâlni cu părțile interesate, inclusiv oficiali ai administrației 

electorale, reprezentanți ai societății civile, candidații la președinție, partide politice, funcționari ai 

instituțiilor de stat relevante, care joacă un rol în procesul electoral și reprezentanții presei , pentru a primi 

o imagine mai cuprinzătoare cu privire la procesul electoral. Toate activitățile vor fi efectuate în 

conformitate cu cele mai bune practici și standarde pentru observarea internațională a alegerilor, pe care le 

susține Rețeaua. 

Echipă de bază a MOA este compusa din șase experți cu sediul la Chișinău, care a fost desfășurata în 

Moldova la 10 octombrie 2016. Zece echipe de observatori pe termen scurt vor fi trimiși în diferite zone 

ale țării la ziua alegerilor pentru a observa deschiderea secțiilor de votare, procesul de votare, numărarea și 

totalizarea rezultatelor. Observatorii pe termen scurt vor fi împărțiți în echipe de câte doi observatori fiecare, 

ca urmare a unui plan elaborat de către MOA. Misiunea va urmări, de asemenea, eventualele alegeri la al 

doilea tur de scrutin, programat pentru 13 noiembrie 2016, și se va finaliza la începutul lunii decembrie 

2016. 

Constatările misiunii vor fi anunțate publicului si părților relevante printr-un raport intermediar, care 

urmează să fie publicat cu puțin timp înainte de ziua alegerilor, o declarație preliminară de două zile după 

ziua alegerilor, si raportul final, care urmează să fie publicat în termen de 60 de zile din ziua alegerilor. 

Toate rapoartele produse în timpul misiunii  vor fi în deplină conformitate cu standardele internaționale de 

monitorizare a alegerilor și se vor baza pe fapte și dovezi  observate de către MOA. 

ENEMO Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 

2016 din Republica Moldova este susținuta financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în cadrul 

Programului de Fond cu Responsabilitate; și Black Sea Trust, un proiect al German Marshall Fund al 

Statelor Unite ale Americii. 
 

*** 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Dritan Taulla, șeful adjunct al misiunii  si manager de 

relații publice; e-mail: dritan.taulla@enemo.eu, mob: +373 69 338 473 



Despre ENEMO 

 

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) este o rețea internațională de 23 

organizații lidere non-profit, non-partizane și non-guvernamentaleii din 18 țări din Europa Centrală și de Est și Asia 

Centrală, inclusiv trei țări ale Uniunii Europene, fondată la data de 29 septembrie 2001. 

ENEMO urmărește să promoveze implicarea organizațiilor societății civile în societățile cu democrații în tranziție și 

a altor forme de bază non-democratice de guvernare, în scopul îmbunătățirii proceselor electorale, asigurarea unei 

transparențe sporite a guvernelor și a responsabilității lor față de cetățeni, precum și respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului . Pentru a atinge acest obiectiv, ENEMO lucrează independent sau în cooperare 

cu organizațiile sale membre. 

Activitatea principală a ENEMO constă în evaluarea proceselor electorale și a mediului politic prin desfășurarea de 

misiuni internaționale de observare a alegerilor, precum și oferirea de rapoarte corecte și imparțiale de observare. 

Misiunile de observare ENEMO folosesc valori de referință și standardele internaționale pentru alegeri democratice 

și cadrul legal al țării gazdă pentru a evalua procesul electoral. ENEMO și toate organizațiile sale membre au 

aprobat in 2005 Declarația privind Principiile pentru Observarea Internațională a alegerilor și in 2012 Declarația de 

Principii Globale pentru Observarea non-partizană a Alegerilor și Monitorizarea efectuată de către Organizațiile 

Cetățenilor. Fiecare  semn de observare se supune la Codul de Conduită pentru Observatorii Internaționali. 

Misiunea de Observare a Alegerilor pentru Alegerile Prezidențiale din 30 octombrie 2016 din Moldova este a 23-a 

misiune organizată de ENEMO. 

 

 

i  Acest document este traducerea comunicatului de presă. Originalul documentului este doar în limba engleză. 
ii Organizațiile membre ale ENEMO sunt: Centrele pentru Inițiative Civice - Bosnia și Herțegovina, Centrul 

pentru Tranziție Democratică - Muntenegru, Centrul pentru Alegeri Libere și Democrație - Serbia, Centrul de 

Monitorizare și Cercetare CEMI - Muntenegru, Coaliția pentru Democrație și Societate Civilă - Kârgâzstan, 

Comitetul Alegătorii din Ucraina - Ucraina; Alegeri Centrul de Monitorizare - Azerbaidjan, GONG - Croația, 

ISFED - Georgia, E alegerea ta - Armenia, Cetățenii Asociației CEA MAI - Macedonia, Asociația Pro-

Democrația - România, Rețeaua Republicana Independenta de Monitori - Kazahstan, GOLOS - Rusia, 

Obcianske Oko - Slovacia, Comitetul Helsinki din Belarus - Belarus, Societatea pentru Cultură Democratică - 

Albania, Promo-LEX - Moldova, Asociația KRIIK Albania, Centrul pentru drepturile Omului "Viasna" - 

Belarus, Fundația pentru sprijinirea inițiativelor civice - Kazahstan; Institutul Democratic din Kosovo - Kosovo, 

OPORA - Ucraina. 

 

                                                           


