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Autoritatea Electorală 
Permanentă pune la 
dispoziţia experţilor 
electorali materiale 
de informare privind 
activitatea membrilor 
birourilor electorale 
ale secţiilor de votare 
organizate cu ocazia 
alegerilor parlamentare 
din 6 decembrie, 
informează un 
comunicat al instituţiei.

Potrivit sursei citate, 
AEP a elaborat ghiduri de 
instruire cu privire la sar-
cinile preşedinţilor birou-
rilor electorale ale secţi-
ilor de votare din ţară şi 
locţiitorilor acestora, pre-
cum şi a celor din străină-
tate, în vederea organiză-
rii şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor parla-
mentare.

Instituţia precizează 
că ghidurile au fost con-
cepute ca instrumente de 
lucru care să sprijine ac-
tivitatea membrilor secţi-
ei de votare, fiind elabo-
rate pe baza textelor le-
gale în vigoare la data al-
cătuirii lor. Acestea oferă 
informaţii despre tipuri-
le de materiale electorale 
utilizate în secţia de vota-
re, precum listele electo-
rale, ştampilele şi buleti-
nele de vot, furnizează in-
formaţii privind persoane-
le care îşi desfăşoară acti-
vitatea în cadrul secţiei de 
votare, enumeră atribuţii-
le acestora şi descriu prin-

cipalele activităţi pe care 
biroul electoral al secţiei 
de votare le va desfăşura 
în preziua votării şi în zi-
ua votării, inclusiv preda-
rea materialelor electora-
le către biroul electoral ie-
rarhic superior.

AEP precizează că 
ghidurile au fost publicate 
pe site-ul propriu, la sec-
ţiunea Corpul Experţilor 
Electorali - Îndrumare şi 
instruire electorală - Ale-
geri parlamentare.

Sursa citată menţio-
nează că, în ceea ce pri-
veşte instruirea mem-
brilor birourilor electora-
le ale secţiilor de votare 
din străinătate, pe cana-
lul de YouTube al Autori-
tăţii a fost publicat mate-
rialul video destinat pre-
gătirii acestora, materi-
al care poate fi consultat 
la următorul link: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=B1IOQZmUWtY.

Totodată, a fost reali-
zat şi publicat, pe canalul 
de YouTube şi pe pagina 
de Facebook ale instituţi-
ei, un ghid video care con-
ţine tutoriale structurate 
pe diferite segmente ale 
activităţii biroului electoral 
al secţiei de votare. Sunt 
prezentate acolo proce-
durile biroului electoral al 
secţiei de votare în pre-
ziua votării, procedurile 
pentru deschiderea secţiei 
de votare, în timpul desfă-
şurării votării, dar şi pro-
cedurile care se efectuea-
ză la încheierea votării.

AEP mai precizea-
ză că linkul la care poa-
te fi accesat ghidul video 
a fost transmis, prin sms, 
experţilor electorali. 

„Obiectivul principal 
vizat de elaborarea aces-
tor materiale este acor-
darea suportului şi furni-
zarea informaţiilor nece-
sare, astfel încât, prin în-

deplinirea eficientă a atri-
buţiilor cu care au fost 
învestiţi, membrii biro-
urilor secţiilor de votare 
să contribuie la derula-
rea corectă, transparen-
tă şi democratică a pro-
cesului electoral. Având 
în vedere contextul actu-
al generat de pandemia 
de  COVID-19, menţionăm 
că este acordată o atenţie 
deosebită regulilor privind 
protecţia sanitară a parti-
cipanţilor la procesul elec-
toral“, se mai arată în co-
municatul AEP.

Instituţia a menţionat 
şi că pe 16 noiembrie a 
fost programată trage-
rea la sorţi computerizată 
pentru desemnarea pre-
şedinţilor birourilor elec-
torale ale secţiilor de vo-
tare şi a locţiitorilor aces-
tora pentru alegerea Se-
natului şi a Camerei De-
putaţilor din data de 6 de-
cembrie 2020.

Rezultate oficiale finale 
indică faptul că Maia Sandu  
a câştigat cu 57,75 la sută, 
faţă de Igor Dodon - 42,25 
la sută, dintr-un număr total 
de  1.387.392 alegători. În 
diaspora au votat 262.103 
alegători, un record, Ma-
ia Sandu obţinând 92,94 la 
sută, iar Igor Dodon - 7,06 
la sută din voturi.

În Chişinău, Maia San-
du a fost votată de 59,7 la 
sută dintre alegători, iar 
Igor Dodon de 40,3 la sută.

Votul din diaspora a 
atins cote rar întâlnite, 
diferenţa dintre Maia Sandu 

şi Igor Dodon fiind umilitoa-
re pentru acesta din urmă. 

Cetăţenii Republi-
cii Moldova au putut vo-
ta, duminică, la turul doi 
al alegerilor prezidenţiale 
din această ţară în 13 sec-
ţii organizate pe teritoriul 
României. Două secţii s-au 
aflat în Bucureşti - una la 
sediul Ambasadei Republi-
cii Moldova în ţara noastră 
şi una la sediul Autorităţii 
Electorale Permanente.

Secţii de votare au 
mai fost organizate în Ba-
cău, Braşov, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Galaţi, 

Iaşi, Oradea, Sibiu, Sucea-
va, Timişoara.

Potrivit datelor ofici-
ale, la cel de-al doilea tur 
al prezidenţialelor din ţara 
vecină au votat, în Româ-
nia, peste 18.000 de per-
soane, faţă de 10.000 la 
primul tur.

Reamintim că în turul I 
al alegerilor prezidenţiale, 
votul din Republica Moldo-
va a fost câştigat de Igor 
Dodon, dar după numă-
rarea voturilor din diaspo-
ra Maia Sandu s-a clasat 
în fruntea scrutinului, la o 
diferenţă de peste 3 pro-
cente de Igor Dodon.

Două sondaje efectuate 
la ieşirea de la urne au indi-
cat, duminică seara, o victo-
rie detaşată a Maiei Sandu, 
la o diferenţă de aproape 10 
procente de Igor Dodon.

Aceste alegeri pre-
zidenţ iale au fost marca-
te, în ciuda pandemiei, de 

o mobilizare destul de bună 
a electoratului la vot, fiind 
mai ridicată decât în primul 
tur de scrutin: 48,45 la sută 
dintre alegători au venit la 
vot, faţă de 43 la sută în tu-
rul I. Cei mai mulţi alegători 
care au ieşit la vot dumini-
că au fost femei (54,33 la 
sută). De asemenea, elec-
toratul tânăr, de până în 55 
de ani, a fost mai numeros 
decât cel în vârstă. 

Analiştii politici spun 
că acest scrutin a fost, în 
fapt, o repetare a celui 
din 2016, iar Maia Sandu 
şi-a luat acum revanşa la 
un scor mult mai catego-
ric. În turul doi al alegerilor 
prezidenţiale din noiembrie 
2016, Igor Dodon fuse-
se votat de 52,11% dintre 
alegătorii care s-au prezen-
tat la urne, iar Maia Sandu 
a avut 47,89% din voturi.

politică

PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

Știri

Guvernul și Ministe
rul Mediului vor susţine 
proiectele Primăriei Cap
italei privind asigurarea 
unui mediu sănătos, ast
fel încât bucureștenii să 
aibă „un oraș curat“, a 
declarat, vineri, premie
rul Ludovic Orban. „Am 
ţinut să fiu prezent la pri
ma discuţie serioasă din
tre domnul primar gen
eral al Capitalei, Nicușor 
Dan, și echipa de con
ducere a Ministerului Me
diului, pentru a garanta 
susţinerea de către Minis
terul Mediului și de către 
Guvern a tuturor proiect
elor Primăriei Capitalei, 
pentru a asi gura un me
diu sănătos, pentru a re
duce polua rea, pentru 
a lua măsurile necesare 
pentru ca bucureștenii 
să aibă parte de un oraș 
curat“, a afirmat Orban, 
la finalul vizitei pe care a 
 efectuato la Ministerul 

Mediului, alături de pri
marul general al Capi
talei, Nicușor Dan. Pre
mierul a precizat că sa 
discutat și despre iden
tificarea de fonduri pen
tru a susţine proiect
ele municipalităţii care 
vizează mediul.
“În primul rând, lucruri
le pentru București vor 
fi făcute întrun partene
riat extrem de serios, de 
angajant, între Ministerul 
Mediului și Primăria Cap
italei. În al doilea rând, 
vom identifica resurse fi
nanciare pentru a putea 
susţine toate proiect
ele și programele impor
tante. De asemenea, vom 
garanta adoptarea de 
decizii care, întradevăr, 
să permită, cu adevărat, 
Primăriei Capitalei să 
aibă un rol decisiv în apli
carea hotărâtă a pro
gramelor de mediu“, a 
susţinut Ludovic Orban. 

Sloganul electoral al 
USRPLUS, „O Românie 
fără hoție” a fost inter
zis de Biroul Elector
al Dâmbovița, după o 
contestație făcută de 
Partidul Social Demo
crat. PSD Dâmbovița 
susține că sloganul 
Alianței instigă la „ură, 
xenofobie”. „În concret, 
această alianță electorală 
folosește mesaje care 
dezavantajează toți com
petitorii electorali, prin 
afișele cu sloganul „O 
Românie fără hoție””, se 
arată în sesizarea PSD. 
Biroul Electoral Județean 
Dâmbovița a constat 
că sloganul „prezintă 
un pronunțat carac

ter defăimător, întrucât 
este de natură a induce 
în eroare electoratul, 
transmițând în mod di
rect ideea că restul com
petitorilor electorali ar 
agrea o situație contrară 
mesajului din slogan, în 
sensul în care aceștia ar 
favoriza încălcarea legii 
penale”.
BEJ Dâmbovița a dispus 
interzicerea folosirii ma
terialelor de propagandă 
inscripționate cu sloganul 
„O Românie fără hoție” 
pe raza județului.
Decizia Biroului Elec
toral Județean va fi 
contestată la Biroul Elec
toral Central, au anunțat 
reprezentații USRPLUS.

Guvernul va susţine proiectele Primăriei 
Capitalei destinate asigurării unui 
mediu sănătos

Sloganul „O Românie fără hoție”, 
interzis de Biroul Electoral Dâmbovița

AEP pune la dispoziţia experţilor materiale de 
informare privind activitatea membrilor birourilor 
electorale

Maia Sandu devine prima femeie 
președinte din Republica Moldova
Maia Sandu, candidata proeuropeană,  a câștigat 
la un scor categoric alegerile prezidenţiale din 
Republica Moldova, potrivit rezultatelor oficiale, 
comunicate de Comisia Electorală Centrală. 
Ea devine astfel prima femeie președinte din 
Republica Moldova și va avea de înfruntat un 
parlament cu o majoritate ostilă, ceea ce îi face 
pe mulţi comentatori să creadă că e posibil să 
fie declanșate în următoarea perioadă alegeri 
parlamentare anticipate.


