
 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 2435 din 26 martie 2019 

 

 

Planul de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2019  

în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019  

OBIECTIVUL NR. 1. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA MODULELOR SIAS „ALEGERI” 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

1.1. Adaptarea modulelor Sistemului 

informațional automatizat de stat „Alegeri” la 

cerințele specifice sistemului electoral aplicabil 

alegerilor locale generale din anul 2019  

- Modulele SIAS „Alegeri” 

uniformizate/ameliorate: 

„SIAS Admin” 

„Registrul de stat al alegătorilor” 

„Verifică-te în RSA” 

„Verificare liste de subscripție” 

„Prezența la vot” 

„Infografice” 

 

- Modulele SIAS „Alegeri” adaptate: 

„Rotatia” 

„Registrul funcționarilor electorali” 

 

- Nivelul de funcționalitate a  SIAS 

„Alegeri”  

Semestrul I 

 

Perioada electorală  

pentru alegerile locale 

 

Semestrul II 

CEC, 

DTIGLE, 

alte subdiviziuni ale 

Aparatului CEC, 

conform 

competenței, 

CICDE 

Nivelul de realizare: 



1.2. Implementarea modulului „Control financiar” al 

Sistemului informațional automatizat de stat 

„Alegeri” în cadrul alegerilor locale generale din 

anul 2019 

  

- Modulul „Control financiar” dezvoltat și 

implementat 

 

- Administrarea eficientă și funcționalitatea 

modulului 

 

-  Gradul de implementare a modulului la 

alegerile  locale generale 

 

Semestrul I 

 

 

Perioada electorală  

pentru alegerile  

locale generale 

 

CEC, 

DFE, DTIGLE, 

alte subdiviziuni ale 

Aparatului CEC, 

conform 

competenței, 

CICDE 

Nivelul de realizare: 

1.3. Conlucrarea cu ministerele și alte autorități de 

resort, inclusiv cu cele deținătoare ale registrelor de 

stat 

- Înregistrarea modulelor SIAS „Alegeri” în 

Registrul de evidență a operatorilor de date 

cu caracter personal, deținut de CNPDCP 

 

- Rapoarte prezentate de către autoritățile 

responsabile de organizarea alegerilor  

locale generale 

 

Semestrul I 

 

 

 

Perioada electorală 

pentru alegerile   

locale generale 

 

CEC, 

DTIGLE, DJ, 

alte subdiviziuni ale 

Aparatului CEC, 

conform 

competenței, 

Agenția Servicii 

Publice 

Autoritățile de resort 

Nivelul de realizare: 

1.4. Instruirea operatorilor SIAS „Alegeri” din cadrul 

organelor electorale constituite pentru organizarea 

alegerilor  locale generale din 2019 

 

- Numărul sesiunilor de instruire desfășurate 

- Numărul de persoane instruite, date 

dezagregate pe sexe 

- Raportul cu privire la instruirile 

desfășurate elaborat și aprobat 

 

Perioada electorală 

pentru alegerile 

locale generale 

 

CICDE, 

DTIGLE, 

organele electorale,  

APL 

Nivelul de realizare: 



OBIECTIVUL NR. 2. SPORIREA ACCESIBILITĂȚII PROCESULUI ELECTORAL 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

2.1. Dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismelor 

eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități 

în procesul electoral, cu respectarea principiului 

egalității de gen  

 

 

 

- Plicuri-șablon în limbajul Braille pentru 

persoanele cu dizabilități de vedere adaptate 

la specificul alegerilor locale generale  

- Nivelul de disponibilitate a plicurilor-

șablon în secțiile de votare 

- Numărul persoanelor cu dizabilități 

implicate în organizarea și desfășurarea 

scrutinelor (funcționari electorali, 

observatori, reprezentanți ai concurenților 

electorali, persoane de încredere etc.) 

 

Perioada electorală 

pentru alegerile   

locale generale 

 

 

CEC, 

subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

conform competenței,  

CICDE 

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 

2.2. Adaptarea materialelor de informare și de educație 

electorală la necesitățile grupurilor țintă de alegători 

(persoane cu dizabilități, tineri care votează pentru 

prima dată etc.), inclusiv cu respectarea principiului 

egalității de gen  

 

- Numărul de materiale  de informare și de 

educație electorală elaborate, adaptate și 

difuzate grupurilor țintă 

- Gradul de satisfacție a părților interesate 

Perioada electorală 

pentru alegerile  

 locale generale 

 

 

CEC, 

CICDE, 

DCRPMM, 

DTIGLE, 

alte subdiviziuni ale 

Aparatului CEC, 

conform competenței  

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 

 

2.3. Realizarea auditurilor de gen în cadrul scrutinelor 

naționale desfășurate în anul 2019 

- Date colectate și dezagregate 

- Cercetare statistică realizată 

- Rapoarte întocmite și aprobate 

 

 

În termen de 2 luni 

după validarea 

rezultatelor alegerilor 

 

 

CEC, 

CICDE,  

Unitatea gender, 

Subdiviziunile 

Aparatului CEC 



 

OBIECTIVUL NR. 3. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A MANAGEMENTULUI ELECTORAL  

ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE 

 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

3.1.  Efectuarea studiului analitic cu tema „Participarea 

tinerilor la alegerile parlamentare și la referendumul 

republican consultativ din 24 februarie 2019” 

- Metode, tehnici și instrumente cu ajutorul 

cărora va fi efectuat studiul elaborate și 

aprobate  

- Analiza datelor colectate multilaterală și 

comparativă  

- Studiu elaborat și aprobat în termenele 

stabilite 

- Studiu publicat în Buletinul informativ al 

CEC 

Semestrul I  CEC,  

DAD,  

alte subdiviziuni ale 

Aparatului CEC, 

conform 

competenței, CICDE 

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 

 

3.2. Organizarea procesului de dezvoltare și consolidare 

a capacităților profesionale ale funcționarilor 

Aparatului CEC și membrilor organelor electorale 

inferioare  

- Planul anual de dezvoltare profesională a 

personalului CEC întocmit și aprobat 

- Numărul de funcționari publici, inclusiv 

debutanți, din cadrul Aparatului CEC 

instruiți  

- Numărul de persoane instruite în raport cu 

numărul necesar de membri în organele 

electorale 

- Plan de instruire realizat 

- Date sub aspect de gen disponibile 

 

Martie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie  

CEC, 

Serviciul resurse 

umane, 

CICDE 

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 

 



3.3. Modificarea structurii și efectivului-limită ale 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale prin 

crearea subdiviziunii responsabile de supravegherea 

și controlul finanțării partidelor politice și a 

campaniilor electorale 

 

- Structura Aparatului CEC modificată și 

aprobată 

- Statul de personal aprobat de Guvern 

- Regulamentele de activitate și fișele de 

post elaborate și aprobate 

 

Semestrul II CEC, 

DFE, 

Serviciul resurse 

umane 

 

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 

3.4. Promovarea principiilor calității și securității 

informației la toate etapele ciclului de management 

electoral și efectuarea analizei anuale a 

corespunderii Sistemului Integrat de Management 

al Calității și Securității Informației (SIMCSI) din 

cadrul CEC cu standardele internaționale de 

referință ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013 

 

- Audit intern privind funcționalitatea 

SIMCSI realizat 

- Nivelul de conformitate al proceselor din 

cadrul CEC cu cerințele standardelor de 

referință 

- Numărul de documente aferente 

recertificării SIMCSI elaborate şi/sau 

revizuite 

- Analiză de management realizată  

 

Aprilie CEC, 

Reprezentantul 

SIMCSI, 

Coordonatorul 

SIMCSI, 

Subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

Echipa de audit 

Nivelul de realizare: 

3.5. Asigurarea unui sistem de management financiar și 

control intern eficient în cadrul CEC prin 

consolidarea capacităților operaționale ale structurii 

de audit și conștientizarea rolului sistemului de 

control intern pentru buna guvernare a fondurilor 

publice de către angajații CEC 

 

- Obiective operaționale pentru fortificarea 

sistemului de management financiar și 

control stabilite 

- Registrul riscurilor întocmit și aprobat  

- Procesele de bază din cadrul CEC evaluate 

- Sistem de informare, comunicare și 

documentare internă eficient 

 

Permanent 

 

 

Perioada post-

electorală a alegerilor 

locale generale 

 

CEC, 

Auditor intern 

Reprezentant/ 

Coordonator  SIMCSI, 

Șefii subdiviziunilor 

Aparatului CEC 



3.6. Efectuarea auditului extern de supraveghere de 

către organismul de certificare privind 

funcționalitatea Sistemului Integrat de Management 

al Calității și Securității Informației în cadrul ISO 

9001:2015 și ISO 27001:2013 

 

- Auditul de supraveghere realizat 

- Nivelul de corespundere a acțiunilor și 

proceselor realizate în cadrul CEC cu 

cerințele standardelor ISO de referință 

- Numărul de neconformități înregistrate în 

cadrul auditului de supraveghere 

- Certificatele de conformitate obținute 

 

Mai CEC, 

Reprezentantul 

SIMCSI, 

Coordonatorul 

SIMCSI, 

Subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

Echipa de audit 

 

Nivelul de realizare: 

3.7. Elaborarea și aprobarea Planului strategic al 

Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2020-2023 

- Grup de lucru pentru elaborarea Planului 

strategic constituit 

- Nivelul de implementare a Planului 

strategic CEC pentru anii 2016-2019 evaluat 

- Direcțiile strategice de dezvoltare, 

obiectivele și acțiunile strategice stabilite 

- Proiectul Planului strategic al CEC  pentru 

anii 2020-2023 supus consultărilor publice  

- Planul strategic al CEC pentru anii 2020-

2023 aprobat 

 

Semestrul II CEC, 

subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

conform 

competenței, 

CICDE 

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIECTIVUL NR. 4. ASIGURAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTELOR ELECTORALE. ALEGĂTORI CONȘTIENȚI ȘI INFORMAȚI 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

4.1. Planificarea și organizarea procesului de 

desfășurare a alegerilor locale generale 

- Program calendaristic privind organizarea 

şi desfășurarea alegerilor  locale generale  

aprobat  

 

- Acțiunile executate în termen 

Cel tîrziu cu 60 de zile 

înainte de data 

stabilită pentru alegeri 

 

Conform termenelor 

indicate în program 

 

CEC, 

subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

conform 

competenței, 

CICDE 

Nivelul de realizare: 

4.2. Desfășurarea campaniilor de informare și educație 

electorală orientate spre grupurile țintă de alegători 

(tinerii alegători, persoane cu dizabilități etc.) 

- Numărul de acțiuni de informare 

desfășurate 

- Numărul de materiale elaborate pentru 

grupurile țintă de alegători 

- Numărul de participanți la activitățile de 

informare și instruire, dezagregat pe sexe 

- Numărul de accesări înregistrate pe 

canalele oficiale de comunicare cu părțile 

interesate 

- Rapoarte cu privire la activitățile 

desfășurate elaborate și aprobate 

Perioada electorală 

pentru alegerile 

locale generale 

 

CEC, 

DCRPMM, 

DJ, 

DMA, 

CICDE 

 

Nivelul de realizare: 

 

 

 

 



4.3. Desfășurarea campaniilor de informare și educație 

electorală a tinerilor alegători în cadrul Zilei 

Internaționale a Alegerilor și Zilei Tînărului 

Alegător 

 

- Numărul evenimentelor desfășurate și 

ponderea acestora  

- Numărul de participanți și 

reprezentativitatea acestora 

- Calitatea rapoartelor prezentate (înaltă, 

medie, joasă) 

 

Semestrul I 

 

 

Semestrul II 

CEC, 

DCRPMM, 

CICDE, 

ONG, 

Partidele politice, 

Posturile de 

Radio/TV 

Nivelul de realizare: 

OBIECTIVUL NR. 5. TRANSPARENȚA ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR ELECTORALE 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

5.1. Efectuarea analizei post-electorale în urma 

organizării alegerilor parlamentare și a 

referendumului republican consultativ cu implicarea 

subiecților interesați 

- Evenimente de analiză post-electorală 

desfășurat  

- Numărul de evenimente post-electorale 

organizate 

- Gradul de satisfacție a participanților 

- Raport de analiză post-electorală întocmit 

- Relevanța recomandărilor formulate 

Semestrul I CEC, 

DCRPMM, 

DMA, DJ, DAD, 

alte subdiviziuni ale 

Aparatului CEC,  

CICDE 

Nivelul de realizare: 

5.2. Asigurarea transparenței decizionale prin 

actualizarea continuă a paginii web oficiale a CEC 

și prezentarea tuturor proiectelor de acte normative 

elaborate de CEC  spre consultare publică, în 

conformitate cu legislația  

- Conținutul paginii web oficiale a CEC 

actualizat în permanență 

- Numărul de proiecte plasate spre 

consultare publică pe pagina oficială web a 

CEC 

- Numărul de ședințe organizate pentru 

La necesitate 

 

 

 

 

Trimestrial  

CEC, 

DJ, 

subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

conform competenței 

 



consultarea publică a proiectelor  

- Raportul privind transparența decizională 

întocmit și plasat pe pagina web oficială a 

CEC 

 

Nivelul de realizare: 

5.3. Consolidarea relațiilor de cooperare și schimb de 

experiență cu organizațiile naționale specializate în 

promovarea drepturilor omului și cu instituțiile de 

management electoral din alte țări, inclusiv 

colaborarea cu asociațiile de profil, în scopul 

promovării performanțelor înregistrate de CEC și al 

preluării celor mai bune practici  

 

- Numărul de vizite/reuniuni desfășurate  

- Cel puțin un acord de colaborare/ 

memorandum de înțelegere încheiat 

- Rapoartele cu privire la deplasările și 

vizitele de studiu efectuate elaborate în 

termenele prevăzute  

Conform agendei 

prestabilite  

 

Decembrie 

CEC, 

DCRPMM, 

Subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

CICDE 

Nivelul de realizare: 

OBIECTIVUL NR. 6. TRANSPARENŢA FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

6.1. Elaborarea documentelor cu caracter de îndrumare 

(formulare, ghiduri, norme metodologice) în scopul 

asistenţei activităţii financiare şi al instruirii 

partidelor politice şi a concurenţilor electorali în 

privinţa drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor 

acestora în procesul de administrare a finanţelor 

 

- Numărul de materiale și documente 

elaborate 

- Gradul de relevanță a materialelor și 

documentelor elaborate 

 

Semestrul I 

 

Perioada electorală 

pentru alegerile  

locale generale 

 

CEC,  

DFE, 

DCRPMM,  

CICDE 



 

Abrevieri 

CEC – Comisia Electorală Centrală 

DMA – Direcţia management alegeri din cadrul Aparatului CEC 

DJ – Direcţia juridică din cadrul Aparatului CEC 

DFE – Direcţia financiar-economică din cadrul Aparatului CEC 

DCRPMM – Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media din cadrul Aparatului CEC 

DTIGLE - Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionare a listelor electorale din cadrul Aparatului CEC 

DAD – Direcţia analiză şi documentare din cadrul Aparatului CEC 

6.2. Desfășurarea activităților de instruire a subiecților 

implicați și interesați în procesul de finanțare a 

partidelor politice și a campaniilor electorale 

- Numărul activităților de instruire 

desfășurate 

- Numărul de persoane instruite și 

reprezentativitatea acestora 

- Raportul cu privire la instruirile 

desfășurate elaborat și aprobat 

Conform graficului 

aprobat 

 

Perioada electorală 

pentru alegerile   

locale generale 

 

 

 

CEC, 

DFE, 

CICDE, 

Autoritățile publice 

de resort 

OBIECTIVUL NR. 7. PERFECȚIONAREA CADRULUI LEGAL ȘI A CELUI CONEX 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare Responsabili 

7.1. Identificarea deficiențelor și lacunelor existente 

în legislația electorală în cadrul organizării  

alegerilor parlamentare în baza sistemului electoral 

mixt și elaborarea propunerilor de modificare a 

Codului electoral și a cadrului legal conex  

- Tabelul propunerilor de modificare a 

cadrului legal sistematizat și expediat 

autorităților competente 

- Numărul și relevanța propunerilor și 

soluțiilor înaintate în scopul înlăturării 

deficiențelor  

 

Semestrul I CEC, 

DJ, 

Subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

CICDE 

7.2. Elaborarea şi revizuirea actelor normative ale CEC 

(hotărîri, regulamente, instrucțiuni, proceduri) în 

vederea perfecționării și asigurării aplicării 

uniforme a legislației și procedurilor electorale în 

cadrul organizării alegerilor locale generale 

- Numărul de acte normative elaborate, 

revizuite și aprobate 

- Nivelul de corespundere a acțiunilor și 

proceselor realizate de CEC cu prevederile 

legislației și cu cerințele SIMCSI 

 

Permanent CEC, 

Subdiviziunile 

Aparatului CEC, 

CICDE 



CICDE – Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

SIAS „Alegeri” – Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri” 

CECE I – Consiliul electoral al circumscripţiei electorale de nivelul întîi 

CECE II – Consiliul electoral al circumscripţiei electorale de nivelul al doilea 

BESV – Biroul electoral al secţiei de votare 

APL – Autoritatea publică locală 

CNPDCP – Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 


