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I. INTRODUCERE 

Raportul prezintă sintetizat activitățile realizate de Comisia Electorală Centrală în anul 2022 

pe compartimente tematice, conform obiectivelor Planului strategic al CEC pentru anii 2020-2023, 

cu menționarea datelor privind indicatorii de performanță. Prezentul raport cuprinde, de asemenea, 

activitățile realizate în conformitate cu acțiunile prevăzute de planurile anuale ale subdiviziunilor, 

precum și activități realizate conform atribuțiilor, dar care nu au fost planificate în mod special 

pentru anul 2022.  

În anul 2022, Comisia Electorală Centrală a marcat 25 de ani de la adoptarea Codului 

electoral și înființarea instituției ca organ de stat ce activează permanent. În legătură cu această 

aniversare, Comisia Electorală Centrală a desfășurat, în zilele de 21 și 22 noiembrie 2022, o 

conferință internațională. Au participat cu alocuțiuni reprezentanții autorităților de management 

electoral din România, Letonia, Azerbaidjan, Kârgâzstan, Armenia, Georgia, Mexic, dar și 

reprezentanți ai organizațiilor cu activități în domeniul electoral, precum OSCE/ODIHR, IFES 

Ucraina, A-WEB, ENEMO, Asociația „Promo-LEX”, iar ai Consiliului Europei în calitate de 

partener de dezvoltare pentru Republica Moldova. O secțiune a conferinței a fost moderată de 

expertul electoral Paul DeGregorio, care a făcut o incursiune istorică în ceea ce înseamnă Codul 

electoral al Republicii Moldova, la a cărui apariție a contribuit nemijlocit. Materialele conferinței 

sunt plasate pe pagina web oficială: www.cec.md.  

Actuala componență a Comisiei Electorale Centrale, confirmată de Parlament în toamna 

anului 2021 (inițial, pe 16 septembrie, au fost conformați 6 membri, ulterior încă 3), și-a propus să 

efectueze o reformă electorală de anvergură, care a avut drept scop final adoptarea unui nou Cod 

electoral. Pentru aceasta, în luna octombrie 2021, a fost creat un grup de lucru în cadrul CEC, 

format din reprezentanți ai CEC și experți naționali și internaționali în domeniu. Scopul era de a 

formula o primă viziune asupra modificărilor ce urmau a fi efectuate. La 3 februarie 2022, un prim 

concept de modificare a legislației electorale și a celei conexe a fost finalizat. Au urmat consultări 

publice asupra propunerilor de modificare. În cadrul acestora, au fost colectate 482 de 

propuneri/recomandări, dintre care 170 au fost formulate de Asociația „Promo-LEX”. Partidele 

politice au înaintat un număr de 15 propuneri/recomandări. Pe 25 mai 2022, conceptul îmbunătățit 

pe marginea Codului electoral a fost prezentat în cadrul unui eveniment public.  

La 14 iunie 2022, CEC a adoptat hotărârea nr. 550 pentru înaintarea propunerilor de 

modificare a Codului electoral și a legislației conexe. Proiectul cu propuneri a întrunit toate etapele 

și cerințele prevăzute de Legea privind transparența în procesul decizional. CEC a organizat un 

proces de consultări publice incluziv, la care au participat peste 540 de persoane. Sinteza 

propunerilor este plasată pe site-ul CEC, fiind publică. 

Pe 13 iulie 2022, propunerile privind adoptarea unui nou Cod electoral și modificarea 

legislației conexe au fost înregistrate în Parlament sub forma de inițiativă legislativă. Propunerile 

pentru modificarea Codului electoral au fost înregistrate ca inițiativă legislativă sub nr. 288, iar 

cele pentru modificarea legislației conexe – sub nr. 289. 

În data de 28 iulie 2022, Codul electoral a fost votat în prima lectură. Pe platforma 

parlamentară, de asemenea, s-au desfășurat consultări - 5 la număr. Discuțiile s-au axat pe subiecte 

problematice, pentru care CEC a prezentat argumente, bazate inclusiv pe standardele internaționale 
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și bunele practici în materie electorală. În a doua lectură, Codul a fost votat pe 1 decembrie 2022, 

iar în a treia lectură, finală, în data de 8 decembrie 2022. Parlamentul a adoptat Legea nr. 325 din 

8 decembrie 2022 pentru aprobarea Codului electoral. Codul electoral nr. 325 din 8 decembrie 

2022 a fost promulgat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 744-IX din 21 decembrie 

2022. 

Cele mai importante modificări care și-au găsit realizare în noul Cod electoral sunt: 

- permanentizarea mandatului membrilor CEC și a consiliilor electorale de circumscripție 

de nivelul II. Conform noilor prevederi, toți membrii CEC activează permanent, spre 

deosebire de situația precedentă când doar 3 membri activau permanent (președintele, 

vicepreședintele și secretarul). Ceilalți 6 erau degrevați sau convocați doar pentru perioada 

electorală, iar între alegeri participau la ședințele CEC. Noul Cod electoral prevede un 

statut permanent pentru întreg corpul CEC, reducerea la 7 a numărului de membri și 

schimbarea modului de desemnare a componenței CEC. Președinții consiliilor electorale 

de circumscripție de nivelul II, de asemenea, vor avea statut permanent; 

- readucerea normei privind certificarea obligatorie a membrilor organelor electorale care 

se constituie pentru organizarea alegerilor – CECE și BESV; 

- îmbunătățirea aspectului privind constituirea secțiilor de votare în străinătate. Au fost 

formulate cerințe mult mai clare, pentru a nu trezi dispute asupra caracterului numeric 

legat de deschiderea acestor secții; 

- posibilitatea desfășurării scrutinului în anumite secții de votare pe parcursul a 2 zile, care 

se dispune prin hotărâre a CEC. Argumentul este că, în secțiile ușor accesibile, unde 

pentru a ajunge la ele nu trebuie să parcurgi distanțe mari, unde votarea decurge ușor, să 

rămână norma care prevede votarea pe parcursul unei singure zile, iar în secțiile unde 

procesul este mai greu din motive obiective – în decurs de 2 zile. La art. 8 alin. (2) din 

Codul electoral sunt enumerate motivele obiective ce permit deciderea de a vota în 2 zile; 

- simplificarea procedurii de depunere a documentelor de către candidați. Au fost optimizate 

procedurile de colectare a semnăturilor pentru candidații independenți – este permisă 

posibilitatea pentru cetățeni de a semna în susținerea mai multor candidați, acest lucru 

fiind recomandat și în Codul bunelor practici în materie electorală; 

- stabilirea aceluiași termen de campanie electorală pentru toate scrutinele, care până acum 

era diferit; 

- clarificarea procedurilor juridice legate de examinarea contestațiilor electorale etc. 

Concomitent cu intrarea în vigoare a noului Cod electoral, au intrat în vigoare și 

modificările la legislația conexă aprobate prin Legea nr. 336 din 8 decembrie 2022. 

Așadar, în anul 2022 activitățile Comisiei Electorale Centrale s-au realizat în corespundere 

cu prevederile Codului electoral nr. 1381/1997 și ale actelor normative în vigoare în perioada de 

referință. În cele ce urmează se descriu principalele activități pe domenii distincte, pentru care sunt 

responsabile subdiviziunile structurale ale autorității electorale.  
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II. INFORMATIZAREA PROCESULUI ELECTORAL 
 

Activitățile privind informatizarea procesului electoral realizate conform obiectivelor prevăzute 

de Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 3586/2020 

 

Obiectivul 1.1: Dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative 

1. Automatizarea secțiilor de votare 

Realizat. A fost elaborat documentul „Termenii de Referință” destinat creării subsistemului 

informatic „Lista de Subscripție Electronică”. Implementarea SSI „LSE” vine să automatizeze 

procesele specificate de cadrul normativ (Codul electoral al Republicii Moldova, adoptat în baza 

Legii nr. 1381 din 21 noiembrie 1997, Legea nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepția 

Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” și Hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1730 din 3 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare 

și verificare a listelor de subscripție) cu un instrumentar informatic performant adecvat timpului 

și aliniat la ultimele tendințe de implementare a soluțiilor de e-guvernare. 

Exploatarea SSI „LSE”(„ Lista de Subscripție Electronică”) are scopul de a diminua 

manopera CEC pentru verificarea veridicității datelor conținute în listele de subscripție, prin 

implementarea unor proceduri de sincronizare a datelor veridice furnizate de Registrul de stat al 

alegătorilor (RSA) și asigurarea autenticității semnăturii prin intermediul algoritmelor criptografice 

aferente utilizării semnăturii digitale și mobile. 

 
Fig. 1: Schema de interacțiune a SSI „LSE” cu alte sisteme ale CEC 

SSI „LSE” este o componentă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” 

reprezentând un modul decuplat din punct de vedere programatic, dar care implementează facilități 
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alternative de colectare a listelor de subscripție, accesibile inclusiv cetățenilor din diasporă care 

dispun de una dintre semnăturile electronice calificate. 

Au fost dezvoltate cerințele software pentru îmbunătățirea sistemului „e-day 2.0”, care 

prezintă o listă de îmbunătățiri ce urmează a fi introduse în sistemul e-Day deja operațional 

gestionat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Sistemul e-Day facilitează 

procesele desfășurate în ziua scrutinului și oferă asistență prin generarea datelor statistice despre 

recepționarea buletinelor de vot, participarea la vot și datele statistice preliminare privind ciclul 

electoral în cadrul circumscripțiilor concrete sau la nivel de țară. E-Day este inițializat și pregătit 

pentru a fi operat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA). 

 
Fig. 2: Dezvoltarea E-Day 2.0 

Factorii determinanți ai îmbunătățirilor e-Day 2.0 sunt următorii: 

1. Volumul excesiv de lucru în cadrul secțiilor de votare în ziua alegerilor, în deosebi, 

la secțiile de votare deschise în străinătate sau secțiile deschise în cadrul spitalelor, 
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2. Perioada îndelungată și costurile mari pentru livrarea documentelor pe suport de 
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Unul dintre scopurile de bază ale SIASA este acela de a le oferi alegătorilor posibilități 

alternative de vot prin intermediul sistemului electronic. Comisia Electorală Centrală, în decembrie 

2021, a creat Grupul de lucru interinstituțional pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni 

privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de 

vot. Grupul de lucru interinstituțional a elaborat Conceptul de vot prin internet, după care acesta a 

fost aprobat prin hotărârea CEC nr. 572 din 27 iunie 2022. Ulterior, prin hotărârea nr. 725 din 11 

octombrie 2022, cu modificările ulterioare, a fost creat Grupul de lucru interinstituțional pentru 

elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet ca metodă alternativă de vot. 

Prin aceeași hotărâre a fost aprobat Planul de acțiuni pentru elaborarea și pilotarea Sistemului 

Informațional de Vot prin Internet. 

Ambele hotărâri au fost supuse consultării publice conform Legii nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional. Informația detaliată este prezentată în Raportul privind 

asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 

2022 (https://a.cec.md/ro/raportul-anual-2808.html). 

Sistemul de vot prin internet este un instrument alternativ de vot, pentru ca procesul 

electoral să devină mai accesibil, incluziv, sigur și inovativ. Sistemul de vot prin internet este 

destinat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, oriunde s-ar afla. Un obiectiv specific al votului 

prin internet îl reprezintă asigurarea accesului la procesul electoral pentru cetățenii aflați în 

dificultatea de a se deplasa la secția de votare. 

Sistemul de vot prin internet va îndeplini următoarele sarcini:  

1. Pregătirea alegerilor  

a. Generarea listelor electorale din Registrul de stat al alegătorilor printr-un proces 

automatizat.  

b. Generarea cheilor de criptare/decriptare a voturilor.  

2. Procesul de vot  

a. Accesarea platformei de vot din orice punct al globului, folosind cele mai utilizate 

dispozitive sau sisteme de operare conectate la rețeaua internet.  

b. Identificarea şi autentificarea alegătorului cu utilizarea documentelor de identificare 

digitală disponibilă în sistemul guvernamental MPass.  

c. Prezentarea opţiunilor de vot prin afișarea buletinului de vot similar cu cel tipărit pentru 

secțiile de votare.  

d. Selectarea şi confirmarea opţiunilor de vot într-un mod simplu și accesibil pentru toți 

alegătorii.  

e. Exprimarea votului și criptarea acestuia.  

f. Aplicarea semnăturii electronice și expedierea votului în urna virtuală.  

g. Verificabilitatea votului dat de fiecare alegător în mod individual, asigurând 

confidențialitatea și securitatea votului.  

h. Monitorizarea alegerilor prin utilizarea unor instrumente de monitorizare bazate pe 

jurnalizări de sistem şi de aplicații, fără a necesita acces la componentele platformei de 

vot, inclusiv dotate cu un sistem de alertare, care analizează jurnalizările de sistem şi 

https://a.cec.md/ro/raportul-anual-2808.html
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de aplicaţie pe baza riscurilor de securitate şi permite analizarea şi investigarea 

incidentelor posibile.  

3. Totalizarea rezultatelor  

a. Încheierea procesului de vot prin închiderea automată a procesului de vot la ora 

specificată de Comisia Electorală Centrală în funcție de tipul alegerilor organizate și 

de reglementările specifice în domeniu.  

b. Colectarea rezultatelor alegerilor prin transferarea urnelor electorale de pe toate 

serverele utilizate în procesul votării într-un mediu izolat, fără nicio conexiune la 

rețea, unde sunt numărate voturile, iar autenticitatea şi integritatea urnelor electorale 

colectate trebuie verificate înainte de a fi acceptate. Contabilizarea voturilor se va 

face până și după transferarea voturilor.  

c. Decriptarea și contabilizarea urnelor electorale într-un mediu izolat și inițiat doar de 

membrii organului electoral care dețin cheile de criptare/decriptare. La procesul de 

decriptare și contabilizare vor participa, în calitate de monitori, și alte părți interesate.  

d. Certificarea și publicarea rezultatelor prin generarea datelor din listele certificate de 

voturi decriptate, dar și din alte rapoarte privind alegerile.  

e. Verificarea procesului de numărare de către auditori independenți care vor număra în 

paralel voturile din listele certificate cu voturile decriptate, într-o manieră publică şi 

transparentă.  

 

 
Fig. 3: Schema de interacțiune a E-votare cu alte sisteme informaționale 
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A fost elaborat planul de acțiune pentru pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin 

Internet, precum și cerințele tehnice pentru selectarea și angajarea experților care vor scrie caietul 

de sarcini pentru dezvoltarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet. 

Planul strategic pentru anii 2020-2023 prevede perfecționarea SIASA, inclusiv prin crearea 

modulului de gestionare a contestațiilor electorale. În acest scop, cu suportul Consiliului Europei a 

fost contractat un expert în domeniul IT care s-a consultat cu specialiștii din cadrul Direcției 

juridice. În urma discuțiilor și propunerilor formulate, a fost elaborat documentul „Termenii de 

referință” destinat elaborării subsistemului informatic „Contestații Electorale”, care servește drept 

reper pentru crearea acestui modul, conceptualizând o nouă componentă a SIASA. 

SSI „Contestații Electorale” va permite, în special: 

 depunerea on-line a contestațiilor electorale; 

 automatizarea procesului de evidență, monitorizare și control al circuitului 

contestațiilor electorale; 

 automatizarea procesului de evidență, monitorizare și control al parcursului dosarelor 

judiciare aferente procesului electoral, atât în cadrul perioadelor electorale (dosare 

electorale), cât și în afara perioadelor electorale (dosare administrative). 

În acest mod se va realiza: 

 tranziția la o nouă metodologie de lucru bazată pe procesarea documentelor electronice; 

 universalizarea și standardizarea procedurilor de lucru; 

 reducerea complexității, costului și duratei de procesare a datelor. 

 
Fig. 4: Schema de interacțiune a SSI „Contestații Electorale” cu alte sisteme informaționale 
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Crearea și implementarea SSI „Contestații Electorale” va permite CEC să atingă 

următoarele obiective:  

 furnizarea către concurenții electorali și alegători a unui instrument destinat depunerii 

contestațiilor electorale în format digital;  

 furnizarea către Comisia Electorală Centrală a unui mecanism informatic care ar permite 

administrarea fluxului de procesare a contestațiilor electorale, precum și a dosarelor 

electorale și administrative;  

 automatizarea proceselor de verificare a validității identității persoanelor aferente 

contestației electorale prin RSA (verificarea corectitudinii combinației nume + prenume 

+ cod IDNP) și a concurenților electorali conform registrului „Concurenți”; 

 automatizarea proceselor de transmitere a contestațiilor electorale către alte organe 

competente în soluționarea contestațiilor; 

 automatizarea proceselor de examinare a contestațiilor electorale și fixarea deciziilor 

finale; 

 publicarea operativă a informației despre contestațiile electorale pe pagina web oficială 

a Comisiei Electorale Centrală; 

 reducerea timpului pentru elaborarea și aplicarea hotărârilor CEC în procesele de 

examinare a contestațiilor electorale; 

 automatizarea proceselor de generare a rapoartelor și statisticilor de interes; 

 asigurarea controlului accesului la date și asigurarea unei securități și confidențialități 

maxime a colecțiilor de date și a utilizatorilor; 

 asigurarea informațională a activității de analiză, prognozare și cercetare științifică în 

domeniu.  

Având în vedere că procesele și acțiunile realizate în cadrul CEC trebuie să fie în 

corespundere cu cerințele standardelor ISO, în luna aprilie 2022, instituția a obținut recertificarea 

ISO/IEC 27001:2005 și ISO 9001. Pentru obținerea acestor rezultate, Direcția tehnologii 

informaționale și gestionarea listelor electorale (DTIGLE) a elaborat un set de cerințe necesare și 

a actualizat toate procedurile, registrele, planurile pe care le are în gestiune, de asemenea au fost 

implementate diverse reguli tehnice de securitate. 

Obiectivul 1.2: Sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, 

monitorizare și control 

Realizat. SSI „Control Financiar” vine să automatizeze procesele de perfectare, expediere, 

verificare, aprobare și publicare a totalității rapoartelor financiare expediate de concurenții 

electorali către Comisia Electorală Centrală. Cerințele funcționale ale acestui subsistem informatic 

corespund prevederilor Legii nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepția Sistemului 

informațional automatizat de stat „Alegeri” (blocul de funcții Control Financiar). 

Legea nr. 101/2008 conține explicit necesitatea dezvoltării componentei destinate 

controlului financiar al concurenților electorali în sarcina căreia stau următoarele obiective: 

 monitorizarea proceselor de finanțare a partidelor politice din Republica Moldova; 

 evidența proceselor de finanțare a partidelor politice de la bugetul de stat; 



11 

 controlul asupra utilizării mijloacelor financiare de către concurenții electorali pe 

parcursul campaniei electorale; 

 evidența creditelor acordate de stat; 

 controlul asupra utilizării și rambursării creditelor acordate de stat. 

 
Fig. 5: Arhitectura SSI „Control Financiar” 

SSI „Control Financiar” automatizează procesele de colectare, analiză și asigurare a 

accesului public la totalitatea rapoartelor expediate de concurenții electorali către CEC. În acest 

context, echipa DTIGLE asigură securitatea adecvată a sistemului informatic pentru a proteja 

informația și subsistemele componente împotriva utilizării lor neautorizate sau a divulgării 

informației cu caracter personal sau a celei cu accesibilitate limitată. 

Obiectele informaționale care stau la baza proiectării și dezvoltării SSI „Control Financiar”: 

 
Fig. 6: Obiectele informaționale ale SSI „Control Financiar” 
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Obiectivul 1.3: Micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea 

transparenței informației electorale 

Realizat. A fost elaborat caietul de sarcini cu privire la depozitarea datelor electorale. Este 

important de subliniat că intenția acestui document este de a sprijini achiziția unei soluții de depozit 

electoral care: 

a) se bazează în principal pe software-ul COTS de gestionare a datelor sau de depozitare a 

datelor; 

b) este configurat pentru a funcționa într-un centru de date virtual, cum ar fi oferit de un 

furnizor de cloud, precum MCloud; 

c) este susținută de o multitudine de materiale de instruire și de bune practici pentru a 

permite utilizarea de către utilizatorul final; 

d) este încărcat cu date specifice evenimentelor electorale și permite încărcările viitoare de 

date de către CEC. 

 
Fig. 7: Schema logică a Electoral Warehouse (Depozit Electoral) 

 

Obiectivul 2.1: Îmbunătățirea calității serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între 

instituțiile statului 

Realizat. În perioada mai-iunie 2022, au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții 

Agenției Servicii Publice pentru analiza unor date ale persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani. În 

acest scop, a fost creat un grup de lucru format din reprezentanții ambelor instituții. Sarcina acestuia 
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era de a identifica soluții care să înlăture divergențele apărute pe parcurs în sistemele informatice 

ale ASP și CEC. 

A fost demarat procesul de interconectare a RSA cu ASP prin intermediul serviciului 

MConnect, au fost semnate contracte cu Agenția de Guvernare Electronică și realizate mai multe 

configurări tehnice în acest sens. 

Activități realizate în conformitate cu Planul de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru 

anul 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 314 din 8 februarie 2022 

Obiectivul 3.4: Asigurarea organizării evenimentelor electorale 

Realizat. Pe 29 mai 2022 și 16 octombrie 2022, au fost organizate alegeri locale noi în 13 

unități administrativ-teritoriale. Pentru activitate în cadrul organelor electorale au fost instruiți 50 

de operatori ai SI „Prezența la Vot”. La sediul Comisiei Electorale Centrale au fost verificate un 

număr de 50 de laptopuri și 25 camere video din dotare, destinate alegerilor, fiind reinstalate și 

reconfigurate după necesitate softurile dedicate asigurării securității sistemului. Ulterior, 

echipamentul a fost transmis organelor electorale. Pentru asigurarea funcționării continue și fără 

deficiențe a sistemului, CEC a contractat 3 operatori naționali de transport de date care urmau să 

asigure conectarea la internet a secțiilor de votare. Astfel, fiecare secție de votare deschisă a fost 

conectată la internet din 2 surse diferite. 

Pentru a asigura familiarizarea utilizatorilor cu echipamentul, softul și modalitatea de lucru, 

a fost lansată platforma on-line de training care reprezintă o simulare a modulului „Prezența la Vot 

și Procese-verbale”. 

Așadar, pentru buna desfășurare a alegerilor locale noi, a fost necesară pregătirea serverelor 

destinate aplicației și bazei de date, atât în interiorul CEC, cât și la STISC. Au fost întreprinse 

măsuri de îmbunătățire a securității fizice a echipamentelor telecomunicaționale și de servere ale 

sistemului informațional al CEC. 

Fig. 8: Graficele care prezintă activitatea serverelor și aplicațiilor în alegeri 
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Au fost ghidați și instruiți registratorii RSA în activitatea de rezolvare a conflictelor și 

repartizarea datelor pe secții de votare. Cu 22 de zile înainte de alegeri, Comisia a transmis către 

APL de nivelul al doilea listele electorale în două exemplare oficiale, tipărite pe hârtie în format 

A3 și unul în format A4. 

Totodată, conținutul listelor electorale de bază a fost disponibil pe pagina web a Comisiei 

Electorale Centrale prin aplicația „Verifică-te în RSA”, fiecare alegător având acces doar la 

informația sa personală. Alegătorul putea să verifice adresa, localul și numărul secției de votare la 

care este arondat. În același timp, membrii birourilor electorale au pus la dispoziția alegătorilor 

listele electorale spre verificare în localurile secțiilor de votare. 

În contextul informatizării procesului electoral și în conformitate cu acțiunile planificate pe 

acest segment în Planul de acțiuni al Direcției management alegeri, suplimentar la cele identificate 

în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023, se regăsește „Analiza funcționalităților oferite 

de modulele SIASA și perfecționarea acestora”. În vederea realizării obiectivului, au fost întocmite 

2 cereri (la 12 iunie și, respectiv, 11 noiembrie 2022) pentru modificarea modulului „Rotația”, care 

în total presupun 40 de modificări privind funcționalitățile acestuia. Totodată, au fost înaintate 33 

de propuneri pentru îmbunătățirea modulului „Registrul funcționarilor electorali” și 5 propuneri 

referitoare la modulul „Buletinul de vot”. A fost formulată și propunerea de a fi dezvoltat un nou 

modul, cu denumirea de lucru „Legitimații”, instrument care ar permite generarea modelelor de 

documente (legitimații, formulare ce vor fi completate în procesul de tipărire în cadrul Comisiei 

sau care vor putea fi transmise spre tipar, în formate necesare, la tipografii). 

Activități ce vizează informatizarea procesului electoral realizate conform atribuțiilor 

funcționale, dar neplanificate 

În anul 2022, DTIGLE a gestionat serverele CEC, echipamentele de rețea și a elaborat alte 

configurări pentru a menține în funcțiune tot sistemul informatic și toate echipamentele CEC. 

Funcționarii din cadrul direcției de specialitate au oferit suport celorlalți angajați ai CEC 

privind utilizarea tehnicii de calcul și softurilor instalate. 

În perioada de referință, DTIGLE a avut o bună conlucrare cu reprezentanții administrației 

publice locale, în special cu persoanele responsabile de listele electorale care au statut de 

registratori, pentru buna funcționare a Registrului de stat al alegătorilor, de asemenea a făcut 

instruiri în caz de necesitate și la solicitare.  

Instruirile s-au organizat pentru registratorii nou angajați în funcție, dar și pentru cei care 

au întâmpinat dificultăți în folosirea aplicației Registrul de stat al alegătorilor. Aceste instruiri s-au 

desfășurat pe parcursul întregului an 2022. 

Pe parcursul anului 2022, echipa DTIGLE a Comisia Electorală Centrală (CEC) a 

desfășurat instruirea persoanelor responsabile de listele electorale care au statut de registrator. 

Instruirea s-a organizat pentru registratorii nou-angajați în funcție și pentru cei care au întâmpinat 

dificultăți în lucru cu Registrul de Stat al Alegătorilor în diferită perioadă a anului.  

Pe parcursul anului 2022 pagina oficială CEC fost vizitată de 68327 utilizatori, care au 

generat circa peste 133000 mii afișări de pagină, în diagrama de mai jos mai putem vedea: 
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 numărul de utilizatori noi – 65739; 

 total utilizatori – 68327; 

 sesiuni – 133327; 

 afișări de pagina – 429468; 

 durata medie a sesiunii – 2,51 min; 

 bărbați – 47,7%; 

 femei – 52,3%. 

 
Fig. 8: Grafic număr de utilizatori pe pagina oficială CEC 

 

 
Fig. 9: Grafic divizare pe gen și vârstă 
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III. ACTIVITATEA JURIDICĂ 

Sfera activității juridice este una complexă, cuprinzând toate procesele interne în cadrul 

instituției, fiind segmentată corespunzător domeniilor de activitate atât ale subdiviziunilor 

Aparatului Comisiei, cât și per ansamblu a Comisiei.  

Comisia Electorală Centrală este instituția cu competență în materie electorală, de control 

și supraveghere privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În îndeplinirea 

atribuțiilor sale, Comisia ca autoritate colegială adoptă hotărâri cu caracter individual și normativ. 

Hotărârile cu caracter individual sunt elaborate de către subdiviziunile Aparatului Comisiei 

și se supun în mod obligatoriu avizului de legalitate al Direcției juridice. În decursul anului 2022 

au fost examinate și avizate circa 550 de proiecte de hotărâri cu caracter individual. Informația 

detaliată în acest sens este prezentată în capitolul IX al prezentului raport. 

Procedura de adoptare și contestare a actelor administrative cu caracter individual este 

reglementată de Codul administrativ, Codul electoral, Regulamentul cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 137/2006 și prin procedurile interne 

aprobate de către președinta Comisiei. 

Din numărul total de hotărâri cu caracter individual adoptate în anul 2022, au fost 

contestate, cu cereri prealabile depuse la Comisie, doar 3 hotărâri.  

Subiectul, obiectul cererilor prealabile și rezultatul examinării se prezintă în tabelul ce 

urmează: 

Nr. cererii, 

subiectul 

depunerii 

Obiectul Rezultatul examinării 

CEC-7/2447 

din 18 mai 

2022 

 

Dl V. 

Ghimpu, 

președintele 

Partidului 

European 

- Suspendarea executării sintagmei ,,... 

atât în formă electronică, cât și...” din 

textul pct. 67 al Regulamentului privind 

finanțarea activității partidelor politice, 

aprobat prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr.4401/2015, și din 

textul hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 432 din 18 aprilie 2022 ,,Cu 

privire la prezentarea rapoartelor privind 

gestiunea financiară a partidelor politice 

pentru anul 2021” în partea ce vizează 

Partidul European. 

- Anularea sintagmei ,,... atât în formă 

electronică, cât și...” din textul pct. 67 al 

Regulamentului privind finanțarea 

activității partidelor politice, aprobat prin 

hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr.4401/2015. 

Hotărârea CEC nr. 532/2022 

- Se resping ca fiind inadmisibile 

solicitările de a suspenda executarea 

sintagmei ,,... atât în formă 

electronică, cât și...” și de a o anula 

din textul pct. 67 al Regulamentului 

privind finanțarea activității 

partidelor politice, aprobat prin 

hotărârea Comisiei Electorale 

Centrale nr.4401/2015, formulate în 

cererea prealabilă nr. CEC-7/2447 

din 18 mai 2022 a domnului Viorel 

Ghimpu, președintele Partidului 

European. 

- Se respinge ca neîntemeiată 

solicitarea de a anula punctele 2, 4 și 

5 din hotărârea Comisiei Electorale 
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- Anularea punctelor 2, 4 și 5 din 

hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 432 din 18 aprilie 2022 ,,Cu privire la 

prezentarea rapoartelor privind gestiunea 

financiară a partidelor politice pentru 

anul 2021” în partea ce vizează Partidul 

European. 

Centrale nr. 432 din 18 aprilie 2022 

,,Cu privire la prezentarea 

rapoartelor privind gestiunea 

financiară a partidelor politice 

pentru anul 2021”, formulată în 

cererea prealabilă nr. CEC-7/2447 

din 18 mai 2022 a domnului Viorel 

Ghimpu, președintele Partidului 

European. 

CEC-7/1845 

din 14 martie 

2022 

 

Dl I. Sturza 

- Suspendarea executării hotărârii 

Comisiei Electorale Centrale nr. 

290/2022 „Cu privire la stabilirea datei 

alegerilor locale noi ale Consiliului 

comunal Lozova”. 

- Suspendarea procedurii administrative 

privind anularea hotărârii Comisiei 

Electorale Centrale nr. 290/2022. 

- Anularea hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 290/2022 „Cu privire la 

stabilirea datei alegerilor locale noi ale 

Consiliului comunal Lozova”. 

Hotărârea CEC nr. 375/2022 

Se respinge cererea prealabilă ca 

fiind inadmisibilă  

CEC-9/48 

din 4 august 

2022 

 

Dl G. 

Morcov 

Anularea hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 623 din 1 august 2022 „Cu 

privire la notificarea Autorității Naționale 

de Integritate privind ridicarea unui 

mandat de consilier din Consiliul raional 

Drochia”. 

Hotărârea CEC nr. 648/2022 

Se respinge ca neîntemeiată cererea 

prealabilă  

În perioada de referință, Comisia a examinat și 4 cereri prealabile depuse pe marginea unor 

hotărâri adoptate în anul 2021. Tabelul de mai jos conține informații despre subiectul, obiectul 

cererilor prealabile, precum și rezultatul examinării acestora de către Comisie. 

Nr. cererii, 

subiectul 

depunerii 

Obiectul Rezultatul examinării 

CEC-7/1406 

din 13 ianuarie 

2022 

 

Dl C. Păduraru  

Anularea integrală a hotărârii Comisiei 

Electorale Centrale nr. 239/2021 „Cu 

privire la stabilirea datei alegerilor 

locale noi pentru funcția de primar al 

comunei Alexăndrești, raionul 

Râșcani”. 

Hotărârea CEC nr. 265/2022 

Se respinge ca neîntemeiată cererea 

prealabilă  
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CEC-7/1483 

din 21 ianuarie 

2022 

 

Dl I. Prunici 

Anularea hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 235/2021 „Cu privire la 

stabilirea datei alegerilor locale noi 

pentru funcția de primar al satului 

Păulești, raionul Călărași”. 

Hotărârea CEC nr. 291/2022 

Se respinge ca neîntemeiată cererea 

prealabilă  

CEC-7/1467 

din 20 ianuarie 

2022 

 

Dl V. Ghimpu, 

președintele 

Partidului 

European. 

Anularea parțială/constatarea nulității 

hotărârilor Comisiei Electorale 

Centrale: 

- nr. 108/2021 „Cu privire la exercitarea 

atribuției de supraveghere a rapoartelor 

privind gestiunea financiară a partidelor 

politice pentru primul semestru al 

anului 2021”; 

- nr. 140/2021 „Privind executarea 

hotărârii Comisiei Electorale Centrale 

nr. 108 din 2 noiembrie 2021 „Cu 

privire la exercitarea atribuției de 

supraveghere a rapoartelor privind 

gestiunea financiară a partidelor politice 

pentru primul semestru al anului 2021”; 

- nr. 234/2021 „Privind executarea 

hotărârii Comisiei Electorale Centrale 

nr. 140 din 15 noiembrie 2021 

referitoare la rapoartele financiare 

corectate și completate ale partidelor 

politice pentru primul semestru al 

anului 2021”. 

Hotărârea CEC 317/2022 

Se respinge ca neîntemeiată cererea 

prealabilă  

CEC-7/1498 

din 24 ianuarie 

2022 

 

Dl L. Botnaru 

Revocarea hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 248/2021 „Cu privire la 

notificarea primarului comunei Lozova, 

raionul Strășeni” 

Hotărârea CEC nr. 318/2022 

Se declară inadmisibilă cererea 

prealabilă 

Elaborarea actelor normative, cu scopul perfecționării legislației electorale și conexe, 

precum și a procedurilor electorale, reprezintă una dintre atribuțiile Comisiei Electorale Centrale 

și, respectiv, o sarcină a Direcției juridice. 

Activitatea de reglementare în anul 2022 a fost axată în special pe reforma electorală inițiată 

încă în anul 2021. Prezentul raport conține informații cu privire la noul Cod electoral, iar 

modificările cu impact sunt enumerate în Introducere, motiv pentru care în acest capitol nu ne vom 

opri asupra conținutului noilor reglementări.  

Totodată, în legătură cu deținerea funcției de secretariat în cadrul Grupului de lucru pentru 

revizuirea Codului electoral și a legislației conexe, aprobat prin Dispoziția președintei Comisiei 
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Electorale Centrale nr. 51-a din 8 octombrie 2021, reprezentanții Direcției juridice au participat la 

elaborarea proiectului de cod și a proiectului de lege pentru modificarea legislației conexe. De 

asemenea, au asigurat întocmirea Tabelului de sinteză a propunerilor, au analizat, examinat și 

sistematizat propunerile și obiecțiile înaintate, precum și au acordat suport organului legislativ în 

procesul de definitivare și redactare a proiectelor. 

Procesul de elaborare, avizare și adoptare a fost pe larg mediatizat și consultat, în 

corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, care 

statuează că la elaborarea unui act normativ se respectă principiul „transparenței, publicității și 

accesibilității”, iar conform art. 32 alin. (3) din aceeași lege, concomitent sau înainte de 

transmiterea spre avizare, proiectul actului normativ este supus consultării publice în modul stabilit 

de Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. Astfel, informația detaliată, 

după cum s-a menționat mai devreme, despre nivelul de respectare a cadrului legal incident este 

prezentată în Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Comisiei 

Electorale Centrale pentru anul 2022, aprobat de președinta CEC și plasat pe pagina web oficială 

(https://a.cec.md/ro/raportul-anual-2808.html). 

Pe parcursul anului 2022, Comisia Electorală Centrală a anunțat despre inițierea elaborării 

și a prezentat spre consultare publică trei proiecte de acte normative care vizează atribuția Comisiei 

Electorale Centrale privind înaintarea propunerilor de modificare a legislației electorale: 

1) Hotărârea nr. 550/2022 „Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului 

electoral și a legislației conexe”; 

2) Hotărârea nr. 572/2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin 

internet „e-Votare””; 

3) Hotărârea nr. 725/2022 „Cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru 

elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet”. 

Diagrama de mai jos prezintă în cifre recomandările înaintate de către părțile interesate 

urmare a consultărilor publice efectuate de către Comisie pe marginea proiectelor sus menționate. 

 

41%

23%

22%

14%

Numărul total de recomandări - 459

Acceptate - 191

Accepate parțial - 105

Respinse (neacceptate) - 100

S-a luat act de recomandare -
63
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Conform art. 14 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, actele 

ce urmează a fi adoptate în perioada electorală pot fi supuse elaborării și adoptării fără respectarea 

procedurii de consultare publică.  

În anul 2022, au fost organizate și desfășurate două evenimente electorale:  

a) alegerile locale noi din 29 mai 2022, în 10 localități; 

b) alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, în 3 localități. 

Prin urmare, în interiorul perioadei electorale pentru alegerile respective și ținând cont de 

excepția stabilită la art. 14 din Legea nr. 239/2008, au fost adoptate două hotărâri, după cum 

urmează: 

1. Hotărârea nr. 405 din 4 aprilie 2022 „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 29 mai 2022 în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova”; 

2. Hotărârea nr. 638 din 15 august 2022 „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în 

mijloacele de informare în masă din Republica Moldova”. 

De menționat că, deși proiectele de hotărâre nu au fost consultate cu părțile interesate, 

acestea au fost transmise pentru avizare Consiliului audiovizualului. Hotărârile respective au fost 

publicate imediat după adoptare pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, la 

compartimentul „Ședințe CEC”, rubrica „Hotărâri CEC” și la compartimentul „Cadrul normativ”, 

rubrica „Regulamente”, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

În art. 244 „Dispoziții finale” al Codului electoral adoptat la 8 decembrie 2022, se stabilește 

obligația Comisiei de a aduce în concordanță în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare actele 

normative necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. Pentru executarea acestei 

prevederi, a fost elaborat Planul de acțiuni privind elaborarea și ajustarea cadrului normativ de 

reglementare a activității Comisiei Electorale Centrale și procedurilor electorale, în perioada 

decembrie 2022-iunie 2023. Planul a fost aprobat de către președinta CEC prin Dispoziția nr. 79-a 

din 29 decembrie 2022. 

În luna decembrie 2022, a fost inițiat procesul de elaborare a trei proiecte de hotărâri ce 

vizează aprobarea regulamentelor Comisiei Electorale Centrale: 

1. Proiectul de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale”; 

2. Proiectul de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Centrului de 

instruire continuă în domeniul electoral”; 

3. Proiectul de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de 

ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”. 

Respectiv, definitivarea elaborării și aprobarea acestora, precum și a altor acte normative 

va derula pe parcursul anul 2023. 

În procesul de reglementare, suportul a fost acordat și de către alte subdiviziuni din Cadrul 

Aparatului Comisiei. Spre exemplu, în conformitate cu acțiunile planificate pe acest segment, în 
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Planul de acțiuni al Direcției management alegeri, suplimentar la cele identificate în Planul 

strategic al CEC pentru anii 2020-2023, se regăsește „Revizuirea, ajustarea și îmbunătățirea 

actelor normative interne CEC”. În vederea realizării obiectivului, au fost formulate și înaintate 

propuneri de modificare a Regulamentului cu privire la Sistemul Informațional Automatizat 

„Registrul funcționarilor electorali”, a Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, 

sigilate și transmitere a actelor, documentelor și echipamentului electoral după închiderea secțiilor 

de votare ș. a. Însă, având în vedere că la 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare noul Cod electoral nr. 

325 din 8 decembrie 2022, acestea urmează a fi revăzute. 

În contextul lansării procedurilor de modificare a actelor normative interne ale Comisiei, în 

conformitate cu prevederile art. 244 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, au fost formulate și 

înaintate 23 de propuneri de modificare (20 puncte în redacție nouă și 3 anexe) la Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea CEC 

nr. 2514/2019. 

Totodată, în contextul modificării legislației electorale și cadrului legal conex, au fost 

înaintate propuneri, după cum urmează: 

a) 7 propuneri de modificare a art. 5 din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, 

referitoare la:  

- modificarea alin. (2); 

- completarea articolului cu alineatele (32), (33) și (34); 

- modificarea alin. (4); 

- completarea articolului cu alineatele (41) și (42). 

b) 6 propuneri de modificare a următoarelor articole din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, referitoare la:  

- modificarea art. 11 alin. (1), art. 24, art. 28, art.39 alin. (11); 

- completarea art. 31 cu un alineat nou, (11); 

- completarea art. 50 cu un alineat nou, (6). 

În domeniul avizării actelor normative şi legislative, pe parcursul anului 2022, Comisia, 

urmare a lacunelor identificate în procesul de aplicare a legilor, a înaintat organului legislativ și 

celui executiv propuneri de modificare, a formulat avize la proiectele de acte normative înaintate 

cu titlu de iniţiativă legislativă de către alte autorităţi, după cum urmează: 

Nr. 

d/o 

Denumirea şi 

numărul 

proiectului/actului 

Instituţia 

solicitantă 

Obiectul de 

reglementare al 

proiectului/actului 

Avizul Comisiei 

1. Adresa privind 

viziunile asupra 

aplicabilității 

prevederilor Codului 

administrativ în 

contextul evaluării 

Comisia 

juridică, 

numiri și 

imunități a 

Parlamentului 

Identificarea 

propunerilor pentru 

modificarea Codului 

administrativ 

Scrisoarea nr. CEC-

8/675 din 10 martie 

2022 

 

https://anticamera.cec.

md/public/documentede

iesire 

https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
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ex-post a actelor 

normative 

2. Proiectul de lege 

privind 

recensământul 

populației și 

locuințelor, număr 

unic 124/BNS/2022 

Cancelaria de 

Stat 

Proiectul legii are 

drept scop crearea 

cadrului legal necesar 

pentru realizarea 

viitoarelor 

recensăminte în 

Republica Moldova, 

precum și punerea în 

aplicare a Rezoluției 

adoptate de Comisia 

de Statistică a 

Organizației 

Națiunilor Unite la cea 

de-a 46-a sesiune, prin 

care statele membre 

sunt chemate să 

efectueze cel puțin un 

recensământ în Runda 

mondială de 

recensământ 2020, 

care cuprinde anii 

2015 – 2024. 

Hotărârea nr. 395 din 1 

aprilie 2022 

 

https://a.cec.md/ro/pent

ru-aprobarea-avizului-

asupra-proiectului-de-

lege-privind-

recensamantul-popul-

2751_101701.html 

3. Adresa Cancelariei 

de Stat cu privire la 

evaluarea ex-post 

juridică a Legii nr. 

768/2000 

Cancelaria de 

Stat 

Direcția 

generală 

juridică, 

Secretariatul 

Parlamentului 

Informația despre 

obstacolele 

identificate în 

aplicarea Legii nr. 

768/2000 în procesul 

de elaborare, 

promovare și adoptare 

a actelor normative și 

înaintarea 

recomandărilor pentru 

îmbunătățirea cadrului 

legal evaluat  

Scrisoarea nr. CEC-

8/748 din 1 aprilie 2022 

 

https://anticamera.cec.

md/public/documentede

intrare 

4. Proiectul de lege 

pentru modificarea 

Codului electoral nr. 

1381/1997 (inițiativa 

legislativă nr. 229 

din 9 iunie 2022) 

Ministerul 

Justiției 

Cancelaria de 

Stat 

Parlamentul 

RM, Comisia 

Modificarea Codului 

electoral prin 

introducerea 

sistemului mixt de 

formare a 

Parlamentului 

Hotărârea nr. 571 din 

24 iunie 2022 

 

https://a.cec.md/ro/cu-

privire-la-aprobarea-

avizului-asupra-

https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-privind-recensamantul-popul-2751_101701.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-privind-recensamantul-popul-2751_101701.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-privind-recensamantul-popul-2751_101701.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-privind-recensamantul-popul-2751_101701.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-privind-recensamantul-popul-2751_101701.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-privind-recensamantul-popul-2751_101701.html
https://anticamera.cec.md/public/documentedeintrare
https://anticamera.cec.md/public/documentedeintrare
https://anticamera.cec.md/public/documentedeintrare
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-pentru-2751_102030.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-pentru-2751_102030.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-pentru-2751_102030.html
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juridică, 

numiri și 

imunități 

Republicii Moldova, 

astfel ca alegerile 

pentru Parlamentul 

Republicii Moldova 

pe teritoriul UTA 

Găgăuzia să aibă loc 

pe circumscripții 

uninominale în care să 

se aleagă câte un 

deputat în fiecare 

circumscripție, în total 

5 deputați 

proiectului-de-lege-

pentru-

2751_102030.html 

 

Notă: 

Proiectul de lege nr. 

229 din 9 iunie 2022 

este identic cu proiectul 

de lege nr. 531 din 28 

decembrie 2020, asupra 

căruia Comisia 

Electorală Centrală s-a 

pronunțat prin aviz, 

aprobat prin hotărârea 

nr. 4640 din 9 februarie 

2021  

5. Adresă prin care se 

solicită prezentarea 

informațiilor privind 

măsurile de 

executare a Legii nr. 

182/2022 pentru 

modificarea Legii nr. 

1420/2002 cu privire 

la filantropie și 

sponsorizare, în 

limita competențelor 

funcționale și 

înaintarea 

propunerilor 

Cancelaria de 

Stat 

Monitorizarea 

procesului de 

executare a Legii nr. 

1420/2002 cu privire 

la filantropie și 

sponsorizare prin 

prisma legislației 

aplicabile activității 

partidelor politice 

Scrisoarea nr. CEC-

8/1207 din 2 septembrie 

2022 

 

https://anticamera.cec.

md/public/documentede

iesire 

6. Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea 

Regulilor generale 

de apărare împotriva 

incendiilor în 

Republica Moldova 

și modelului 

declarației privind 

starea de apărare 

împotriva 

incendiilor, număr 

unic 547/MAI/2022 

Cancelaria de 

Stat 

Proiectul are drept 

scop instruirea și 

informarea populației 

despre regulile 

generale de apărare 

împotriva incendiilor 

în Republica 

Moldova, asigurarea 

securității la incendiu 

a populației Republicii 

Moldova și alinierea 

exigențelor din 

Hotărârea nr. 655 din 

30 august 2022 

 

https://a.cec.md/ro/pent

ru-aprobarea-avizului-

asupra-proiectului-de-

hotarare-pentru-

aprobarea-reguli-

2751_102582.html 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-pentru-2751_102030.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-pentru-2751_102030.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-lege-pentru-2751_102030.html
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-pentru-aprobarea-reguli-2751_102582.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-pentru-aprobarea-reguli-2751_102582.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-pentru-aprobarea-reguli-2751_102582.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-pentru-aprobarea-reguli-2751_102582.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-pentru-aprobarea-reguli-2751_102582.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-pentru-aprobarea-reguli-2751_102582.html
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Republica Moldova la 

standardele 

internaționale 

7. Proiectul Hotărârii 

Guvernului „Cu 

privire la 

organizarea și 

efectuarea 

recensământului 

populației și 

locuințelor în anul 

2024”, număr unic 

636/BNS/2022  

Cancelaria de 

Stat 

Proiectul hotărârii a 

fost elaborat în 

vederea implementării 

Legii nr. 231/2022 

privind recensământul 

populației și 

locuințelor, în special 

a art. 24 alin. (1) lit. b) 

și c) din legea 

menționată 

Hotărârea nr. 697 din 

27 septembrie 2022 

 

https://a.cec.md/ro/cu-

privire-la-aprobarea-

avizului-asupra-

proiectului-hotararii-

guvernului-republi-

2751_102669.html 

8. Proiectului Hotărârii 

Guvernului „Cu 

privire la 

modificarea Anexei 

nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 

840/2004” 

Cancelaria de 

Stat în comun 

cu Serviciul 

Tehnologia 

Informației și 

Securitate 

Cibernetică  

Actualizarea listei 

entităților publice, 

conform noilor 

denumiri, asigurate cu 

serviciile Sistemului 

de telecomunicații al 

autorităților  

Scrisoarea nr. CEC-

8/1363 din 21 

octombrie 2022 

 

https://anticamera.cec.

md/Files/Output/17f242

59-7569-449b-9437-

4e118adf4c9c.pdf 

 

Scrisoarea nr. CEC-

8/1455 din 24 

noiembrie 2022 

 

https://anticamera.cec.

md/Files/Output/03918

785-0127-43e1-9633-

9d230ec97a6a.pdf 

9. Proiectul definitivat 

al Hotărârii 

Guvernului „Cu 

privire la 

organizarea şi 

efectuarea 

recensământului 

populației și 

locuințelor în anul 

2024” (nr. unic 

636/BNS/2022) 

Biroul 

Național de 

Statistică 

Organizarea și 

efectuarea 

recensământului 

populației și 

locuințelor în 2024 

conform prevederilor 

Legii nr. 231/2022 

privind recensământul 

populației și 

locuințelor 

Scrisoarea nr. CEC-

8/1424 din 9 noiembrie 

2022 

 

https://anticamera.cec.

md/public/documentede

iesire 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-republi-2751_102669.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-republi-2751_102669.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-republi-2751_102669.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-republi-2751_102669.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-republi-2751_102669.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-hotararii-guvernului-republi-2751_102669.html
https://anticamera.cec.md/Files/Output/17f24259-7569-449b-9437-4e118adf4c9c.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/17f24259-7569-449b-9437-4e118adf4c9c.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/17f24259-7569-449b-9437-4e118adf4c9c.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/17f24259-7569-449b-9437-4e118adf4c9c.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/03918785-0127-43e1-9633-9d230ec97a6a.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/03918785-0127-43e1-9633-9d230ec97a6a.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/03918785-0127-43e1-9633-9d230ec97a6a.pdf
https://anticamera.cec.md/Files/Output/03918785-0127-43e1-9633-9d230ec97a6a.pdf
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
https://anticamera.cec.md/public/documentedeiesire
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10. Proiectul de hotărâre 

privind modificarea 

punctelor 2 și 3 din 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

679/2009 privind 

aprobarea 

componenței 

nominale a Comisiei 

guvernamentale 

pentru integrare 

europeană a 

Republicii Moldova 

și aprobarea 

Mecanismului de 

coordonare a 

procesului de 

integrare europeană 

a Republicii 

Moldova (număr 

unic 

888/MAEIE/2022) 

Cancelaria de 

Stat 

Proiectul are drept 

scop pregătirea 

calitativă a 

contribuțiilor 

Republicii Moldova la 

pachetele anuale de 

extindere ale Uniunii 

Europene, începând cu 

cel pentru anul 2023, 

pregătirea graduală 

pentru deschiderea 

negocierilor de 

aderare a Republicii 

Moldova la Uniunea 

Europeană și 

elaborarea 

documentelor de 

politici privind 

realizarea criteriilor de 

aderare a Republicii 

Moldova la Uniunea 

Europeană și privind 

implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova-

Uniunea Europeană. 

Hotărârea nr. 800 din 2 

decembrie 2022 

 

https://a.cec.md/ro/pent

ru-aprobarea-avizului-

asupra-proiectului-de-

hotarare-privind-

modificarea-pun-

2751_102848.html 

 

În anul 2022, pentru îndeplinirea obiectivului strategic 2.1 „Îmbunătățirea calității 

serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între instituțiile statului”, suplimentar activităților 

ce vor fi reflectate în capitolul VI din prezentul raport, au fost realizate următoarele activități.  

În colaborare cu Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, cu Institutul Național 

al Justiției și în parteneriat cu Consiliul Europei, a fost lansat primul modul din cursul de instruire 

la distanță pentru judecători: „Soluționarea litigiilor electorale. Modulul CEDO”. Modulul a fost 

lansat pe Platforma ILIAS a Institutului Național al Justiției și elaborat în cadrul Proiectului 

„Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, faza II”. 

Obiectivul e-cursului este înțelegerea și aplicarea Convenției Europene a Drepturilor 

Omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului privind soluționarea litigiilor 

electorale.  

Modulul oferă un nivel de accesibilitate înalt și o descriere amplă, prin prisma 

jurisprudenței CtEDO, a principiilor de interpretare a dreptului la alegeri libere (Articolul 3 

Protocolul nr. 1), a situațiilor în care Articolul 3 din Protocolul nr. 1 nu se aplică și a restricțiilor 

dreptului de a alege și de a candida în alegeri. Totodată, participanții se vor familiariza cu 

https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-pun-2751_102848.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-pun-2751_102848.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-pun-2751_102848.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-pun-2751_102848.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-pun-2751_102848.html
https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-avizului-asupra-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-pun-2751_102848.html
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jurisprudența relevantă în care alte drepturi ale Convenției pot fi afectate în timpul campaniilor 

electorale, precum și cu cauzele Republicii Moldova la CtEDO. 

În domeniul examinării și soluționării petițiilor, interpelărilor, sesizărilor, cererilor 

prealabile atribuite în competența direcției, se prezintă, mai jos, repere în cifre: 

- Depuse de către cetățeni, aleși locali, reprezentanți ai partidelor politice 

Obiectul Nr.  

anularea/suspendarea hotărârii CEC 6 

executarea funcţiei de ales local 5 

accesul la informaţie 11 

desfăşurarea scrutinelor/iniţierea referendumurilor 5 

adeverințe privind deținerea statutului de alegător 2 

imposibilitatea deschiderii unui cont bancar cu mențiunea „Fond electoral” 2 

reflectarea mijloacelor financiare a partidelor politice, activitatea partidelor politice 7 

procedura contravențională 4 

altele  19 

Total  61 

Modalitatea de soluționare  

răspunsuri scrise 50 

răspunsuri orale/telefonice/e-mail 5 

soluționate prin hotărâri ale CEC 6 

neexecutate  0 

- Informație privind examinarea sesizărilor, demersurilor, interpelărilor înaintate de alte 

autorități 

Obiectul Nr.  

implementarea recomandărilor 4 

accesul la informație 16 

executarea planurilor naționale de acțiuni 5 

activitatea consiliului local 2 

altele  64 

Total  91 

Modalitatea de soluționare  

răspunsuri scrise 85 

răspunsuri orale/telefonice/email 2 

soluționate prin hotărâri ale CEC 4 

neexecutare 0 

În anul 2022, Comisia a organizat 2 scrutine locale noi. În perioada electorală, alegătorii și 

concurenții electorali, pentru realizarea deplină a drepturilor electorale, pot contesta hotărârile, 

acțiunile/inacțiunile organelor electorale, ale Consiliului Audiovizualului și ale concurenților 

electorali, finanțarea campaniei electorale de către concurenții electorali, modul de reflectare a 
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campaniei electorale de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova în 

conformitate cu prevederile Codul electoral și ale legislației conexe. Astfel, direcția, în limita 

competenței funcționale, a participat la examinarea a 4 contestații și 2 sesizări adresate Comisiei. 

Informația detaliată sub acest aspect este reflectată în Raportul cu privire la organizarea, 

desfășurarea și totalizarea rezultatelor alegerilor locale noi din 29 mai 2022. Aceasta poate fi 

consultat la următoarea adresă: https://a.cec.md/ro/alegeri-locale-noi-din-29-mai-2022-9482.html. 

Cu referire la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, e de menționat că contestații nu 

au fost înregistrate.  

În ceea ce privește reprezentarea intereselor Comisiei Electorale Centrale în instanța de 

judecată, volumul de activitate la nivelul Direcției juridice a scăzut în 2022 față de anul precedent, 

în legătură cu faptul că au fost înaintate instanței mai puține procese-verbale cu privire la 

contravenții, dar și pentru că în anul 2022 nu s-a desfășurat un scrutin național. Cu toate acestea, 

au fost reprezentate interesele instituției și elaborate documente pentru următoarele cazuri în care 

Comisia a fost atrasă ca parte a procesului: 

Sinteza dosarelor administrative și civile: 

Total 

2022 
Finalizate 

Examinarea 

fondului 

În ordine de 

apel 

În ordine de 

recurs 

17 administrative 7, dintre care: 

 

5 – câștigate 

(două nu au 

afectat interesele 

CEC); 

 

2 – pierdute. 

6 2 2 

3 civile   2 1 

Statutul procesual al Comisiei în procesele de judecată în anul 2022: 

- 2 cazuri, reclamant; 

- 10 cazuri, pârât; 

- 8 cazuri, persoană terță (intervenient). 

Urmare a examinării dosarelor, instanța a dispus anularea următoarelor hotărâri ale 

Comisiei: 

- nr. 235/2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar 

al satului Păulești, raionul Călărași”; 

- nr. 239/2021 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar 

al comunei Alexăndrești, raionul Râșcani”; 

- nr. 265/2022 „Cu privire la cererea prealabilă din 13 ianuarie 2022 depusă de domnul 

Constantin Păduraru; 

- nr. 291/2022 „Cu privire la cererea prealabilă din 21 ianuarie 2022 depusă de domnul Ion 

Prunici”. 

https://a.cec.md/ro/alegeri-locale-noi-din-29-mai-2022-9482.html
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Dosare contravenționale: 

În 2022, în instanțele de judecată au fost examinate 24 de procese-verbale cu privire la 

contravenție: 

- 4 procese-verbale cu privire la contravenție întocmite în 2020, dintre care 2 – în 

procedura de rejudecare la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, 1 – în procedură de 

rejudecare la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și 1 - în ordine de recurs la Curtea de 

Apel Chișinău. Examinarea tuturor celor 4 procese-verbale cu privire la contravenție a 

fost finalizată; 

- 15 procese-verbale cu privire la contravenție întocmite în 2021, dintre care 10 – finalizate 

în prima instanță la Judecătoria Chișinău, sediile Ciocana, Centru și Buiucani; 5 – 

nefinalizate (4 – în examinare în ordine de recurs la Curtea de Apel Chișinău; 1 – în 

procedură de rejudecare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani);  

- 5 procese-verbale cu privire la contravenție întocmite în 2022, dintre care 3 – finalizate 

și 2 – nefinalizate în ordine de recurs la Curtea de Apel Chișinău. 

Date generalizatoare privind procesele-verbale cu privire la contravenție examinate de către 

instanțele de judecată în anul 2022: 

Nr. 

d/o 

Anul 

întocmirii 

proceselor-

verbale cu 

privire la 

contravenție 

Dosare contravenționale 

finalizate 

Dosare 

contravenționale 

nefinalizate în prima 

instanță/în procedura 

de rejudecare la 

Judecătoria Chișinău 

Dosare 

contravenționale 

nefinalizate în 

procedura de 

recurs la Curtea 

de Apel Chișinău 

1. 2020 4 0 0 

2. 2021 10 1 4 

3. 2022 3 0 2 

Total 17 1 6 

 

Urmare a examinării dosarelor instanța a dispus aplicarea contravenienților amenzi în sumă 

totală de 110,500 lei. 
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IV. MANAGEMENTUL ALEGERILOR 

În conformitate cu acțiunile planificate pe acest segment în Planul de acțiuni al Direcției 

management alegeri, suplimentar la cele identificate în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-

2023, se regăsește „Planificarea și organizarea procesului de desfășurare a alegerilor locale noi”. 

Respectiv, în anul 2022, au fost organizate alegerile locale noi din 29 mai 2022 și 16 octombrie 

2022. 

Prin hotărârile CEC nr. 374/2022 și nr. 629/2022, au fost aprobate programele 

calendaristice pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a acestora. Programele 

calendaristice au inclus, fiecare, câte 76 de acțiuni, care au fost realizate în totalitate, în termen. 

După încheierea alegerilor, au fost întocmite și aprobate rapoartele cu privire la organizarea, 

desfășurarea și totalizarea rezultatelor alegerilor locale noi din 29 mai și, respectiv, din 16 

octombrie 2022, care sunt disponibile pe pagina web oficială: www.cec.md. 

În procesul de organizare a alegerilor locale noi, au fost aprobate, tipărite și transmise 

documente, a fost pregătit și transmis echipamentul electoral către 13 consilii electorale de 

circumscripție. În total, 53 de tipuri de materiale (legitimații, invitații la votare, certificate pentru 

drept de vot, procese-verbale de numărare a voturilor, totalizare a alegerilor, rapoarte, liste de 

subscripție etc.). Pentru a fi transmise acestea, au fost tipărite și întocmite 50 de acte de predare-

primire, ceea ce constituie 100% din totalul actelor planificate. 

Cu referire la accesibilizarea procesului de vot în secțiile de votare, Comisia Electorală 

Centrală întreprinde în permanență acțiuni menite să asigure condiții de participare neasistată la 

procesul electoral a persoanelor cu dizabilități. Astfel, în procesul de organizare a alegerilor locale 

noi din 29 mai și 16 octombrie 2022, conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la asigurarea 

infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 

2625/2014, fiecare secție de votare a fost dotată cu o cabină de vot pentru persoane cu dizabilități 

locomotorii, iar, la cererea organelor administrației publice locale, dotările în acest sens au fost 

suplimentate cu astfel de cabine de vot. 

Pentru facilitarea exercitării votului persoanelor cu dizabilități de vedere și în scopul 

respectării prevederilor pct. 11 din Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral 

pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 

4463/2016, cu modificările ulterioare, secțiile de votare constituite pentru alegerile locale noi din 

anul 2022 au fost dotate cu lupe și rigle electorale în proporție de 100%.  

În vederea asigurării condițiilor pentru buna desfășurare a acestor alegeri locale noi și 

pentru implementarea prevederilor ce vizează accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele 

cu dizabilități, Comisia a emis circulare prin care a reamintit autorităților că secțiile de votare 

urmează să fie amplasate în spații aflate la parterul clădirilor, în locuri publice accesibile, traseele 

stradale către acestea să faciliteze accesul persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, iar localul 

secției de votare să permită o cât mai bună organizare și desfășurare a operațiunilor electorale. 

În conformitate cu prevederile actelor normative sus-menționate, localurile secțiilor de 

votare au fost amenajate corespunzător rigorilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, 

pentru a le fi asigurată posibilitatea de a participa în mod egal la toate procesele electorale. 

http://www.cec.md/
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Majoritatea sediilor secțiilor de votare au fost organizate în spații publice (cămine culturale, 

instituții medicale, instituții de învățământ etc.), a căror accesibilitate pentru persoanele cu 

dizabilități urmează să fie asigurată în continuare. Accesibilitatea localurilor unde sunt amplasate 

secții de votare poate fi realizată eficient doar prin contribuția și implicarea autorităților publice 

locale și centrale, având în vedere că aceste localuri sunt administrate/utilizate de către autoritățile 

publice și problema accesibilității trebuie să fie abordată inclusiv în afara perioadei electorale. 

Comisia Electorală Centrală a atras atenția asupra acestui aspect și a recomandat autorităților 

publice locale, în contextul proiectului de granturi „Satul european”, în cazul proiectelor de 

reconstrucție, reparație capitală a sediilor instituțiilor de învățământ, sociale sau medicale, să se 

țină cont de reglementările privind accesibilitatea.  

Cât privește publicarea informației despre alegeri în format video, audio sau tipar, datele 

relevante au fost publicate pe pagina web oficială a Comisei Electorale Centrale, aceasta fiind 

accesibilă și adaptată tehnic pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 

La solicitarea Comisiei Electorale Centrale, cu suportul PNUD Moldova, Alianța 

INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, au elaborat studiul „Acces 

egal pentru toți în secțiile de votare”. Studiul reprezintă o sinteză a evaluării accesului în toate cele 

2017 instituții publice care găzduiesc secții de votare la scrutinele naționale. Auditarea secțiilor de 

votare a început în 2019 cu peste 600 de instituții publice evaluate și s-a finalizat în ianuarie-aprilie 

2022, fiind auditate 1206 clădiri, unde, de regulă, își au sediul secțiile de votare. Acestea au fost 

analizate de experți și persoane cu diferite dizabilități, care au testat drumul spre secție, rampele de 

acces, lărgimea ușilor, a coridoarelor, a sălii în care se votează, dar și adaptarea grupurilor sanitare. 

Concomitent cu acest studiu a fost elaborat și Ghidul practic pentru autoritățile locale 

privind incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral, care reprezintă un set de 

recomandări pentru autorități în procesul de accesibilizare a spațiilor publice pentru persoane cu 

necesități speciale. Deși sunt formulate pentru perioada electorală, aceste recomandări au un 

caracter general aplicabil pentru accesibilizarea spațiilor publice în beneficiul tuturor categoriilor 

de persoane cu nevoi speciale care le utilizează (persoane du dizabilități locomotorii, persoane în 

etate, părinți cu cărucioare etc.). 

Totodată, în contextul propunerilor de modificare a legislației electorale, au fost aprobate 

și au intrat în noul Cod electoral norme menite să consolideze accesul persoanelor cu dizabilități 

în procesul electoral:  

- art. 28 „Conlucrarea Comisiei Electorale Centrale cu alte entități în procesul de 

organizare și desfășurare a alegerilor”, stabilește, pentru autoritățile administrației 

publice locale, obligația de a asigura, în limita competenței, accesul persoanelor cu 

dizabilități în localurile unde sunt amplasate secțiile de votare (art. 28 alin. (1) punctul 

16) lit. e) din noul Cod electoral); 

- art. 38 „Constituirea secțiilor de votare și a birourilor electorale ale secțiilor de votare”, 

prevede obligația de a stabili secțiile de votare la parterul clădirilor și de a fi amenajate 

astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vârstă și cu dizabilități (art. 38 

alin. (2) din noul Cod electoral). De asemenea, art. 77 alin. (5) stabilește obligația 

autorităților administrației publice locale de a pune la dispoziția organelor electorale 
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localuri care corespund rigorilor stabilite în Regulamentul cu privire la accesibilitatea 

procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat de Comisia Electorală 

Centrală; 

- în contextul finanțării campaniilor electorale, se impune principiul egalității de șanse sau 

al tratamentului egal în procesul electoral, inclusiv prin asigurarea echilibrului de gen și 

a accesului persoanelor cu nevoi speciale. 

La fel, în contextul reformei electorale inițiate în anul 2021, prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 550/2022, a fost propusă instituirea unei norme care să reglementeze statutul 

Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, în scopul oferirii posibilității alternative de 

a vota.  

Propunerea s-a bazat pe prevederile Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepția Sistemului 

informațional automatizat de stat „Alegeri”, ori, potrivit pct. 3 lit. b) din concepție, unul dintre 

scopurile creării sistemului este acela de a le oferi cetățenilor posibilitatea alternativă de a vota 

electronic.  

Menționăm și hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 262/2021 „Cu privire la crearea 

Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind 

digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot” și nr. 

572/2022 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului de vot prin internet „e-Votare”. 

Cu referire la crearea organelor electorale permanente, Codul electoral stabilește, la art. 34 

alin. (1), constituirea circumscripțiilor electorale permanente, care corespund, de regulă, hotarelor 

unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ale Republicii Moldova, unității teritoriale 

autonome Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălți. Totodată, art. 35 alin. (3) reglementează 

activitatea în componența consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea, cu statut 

permanent, a președintelui acestuia, care este numit în funcție conform Legii nr. 158/2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

Astfel, în vederea respectării prevederilor pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, a fost elaborat un proiect al fișei de post pentru președintele consiliului 

electoral de circumscripție de nivelul al doilea, care va activa cu statul permanent. 
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V. ASIGURAREA PROCESULUI DE TRANSMITERE A MANDATELOR 

DE CONSILIERI/DEPUTAȚI 

În perioada de referință, au fost adoptate 447 de hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale 

cu privire la ridicarea și atribuirea mandatelor de consilier local și 5 hotărâri cu privire la inițierea 

validării mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Hotărârile menționate au fost 

procesate prin intermediul modulului SIASA „Rotația” în proporție de 100%. 

Drept motive pentru încetarea înainte de termen a mandatului de consilier sunt arătate: 

demisia – 243 de cazuri, absența fără motive întemeiate de la 3 ședințe consecutive ale consiliului 

– 104 cazuri, decesul – 49 cazuri, incompatibilitatea funcției – 2 cazuri, nesoluționarea conflictului 

de interese – 2 cazuri, sentința de condamnare – 1 caz. 
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VI. COMUNICAREA CU PUBLICUL ȘI PĂRȚILE INTERESATE 
 

Obiectivul 1.1: Dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative 

1. Perfecționarea SIASA 

(Plan de comunicare / promovare pe componenta de digitalizare elaborat și aprobat) 

Realizat. Pe parcursul anului de raportare, a fost reflectată activitatea Grupului 

interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea 

procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot și a Conceptului 

sistemului de vot prin internet „e-Votare”. În acest context, în decembrie 2022, a fost elaborat 

conceptul Campaniei de informare pentru testarea/implementarea Sistemului de Vot prin internet. 

Campania va fi realizată în anul 2023. Totodată, în perioada iulie-august, pe rețelele sociale, a fost 

realizată o campanie de informare cu privire la activitatea financiară a partidelor politice pentru 

anul 2021. 

2. Sporirea incluziunii electorale 

Implicarea Diasporei la diferite etape ale procesului electoral (Cel puțin 2 activități realizate cu 

implicarea diasporei/pentru diasporă) 

Realizat. 1. Pe 3 februarie 2022, de Ziua Internațională a Alegerilor, a fost organizat un 

atelier de discuții cu reprezentanții diasporei despre provocările desfășurării ultimelor scrutine 

naționale, mobilizarea alegătorilor din diasporă și propunerile de îmbunătățire a condițiilor de 

participare la alegeri a concetățenilor noștri prin implementarea unor metode alternative de vot. 

Reprezentanții diasporei au fost implicați în procesul de amendare a legislației electorale. 2. 

Reprezentanții CEC au participat la un dialog cu cetățenii Republicii Moldova, stabiliți peste 

hotare, în cadrul evenimentului „Zilele Diasporei”, desfășurat în perioada 19 – 20 august 20221. 

Promovarea egalității de gen și asigurarea unui proces de vot incluziv prin proiecte comune cu 

societatea civilă. (Cel puțin 3 activități realizate) 

1. În luna februarie, funcționarii CEC au participat la 3 sesiuni de informare și instruire 

dedicate subiectului Administrarea electorală sensibilă la dimensiunea de gen, organizate de 

CICDE. 

2. În parteneriat cu PNUD Moldova, în perioada 26 februarie – 2 martie 2022, CEC a 

organizat instruirea „Incluziunea femeilor în procesele electorale: Cum să atragem femei noi în 

partide și cum să le implicăm în alegeri”. 

3. În perioada 10-11 mai 2022, 2 funcționari din cadrul Aparatului CEC au participat la 

instruirea „Egalitatea de gen în administrația publică”, organizată de Academia de Administrare 

Publică în parteneriat cu UN WOMEN. 

4. În perioada 19-20 mai 2022, la Praga, Cehia, a avut loc reuniunea de lansare a Rețelei 

regionale europene pentru împuternicirea femeilor în alegeri. 

5. A fost realizat auditul actelor interne ale Comisiei Electorale și elaborat proiectul 

Regulamentului cu privire la modul de prevenire, examinare și raportare a cazurilor de discriminare 

după criteriul de sex, hărțuire și hărțuire sexuală în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Aspecte 

                                                           
1 https://a.cec.md/ro/angelica-caraman-interesul-sporit-al-diasporei-pentru-participarea-in-2781_102572.html  

https://a.cec.md/ro/angelica-caraman-interesul-sporit-al-diasporei-pentru-participarea-in-2781_102572.html
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relevante din ultimul se vor regăsi în actele normative revăzute și aprobate de Comisie după intrarea 

în vigoare a noului Cod electoral. 

6. Cu suportul Consiliului Europei a fost elaborat conceptul Campaniei de conștientizare cu 

privire la importanța prevenirii și combaterii discursului sexist împotriva femeilor în campaniile 

electorale2. Campania va fi lansată în primăvara 2023. 

3. Menținerea/ extinderea Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității 

Informației (SR EN ISO 9001:2015 și SR ISO/CEI 27001) 

Obținerea certificării de supraveghere. Examinarea posibilității de extindere a certificării pe 

domenii noi 

Realizat. În perioada ianuarie-martie 2022, a fost efectuat auditul intern al Sistemului de 

Management al Calității din cadrul CEC (ISO 9001:2015) și al Sistemului de management al 

Securității Informației din cadrul CEC (ISO 27001:2018). Echipele de audit au identificat 

oportunitățile de îmbunătățire, prezentate în rapoarte intermediare de audit intern. Ulterior, în 

perioada 30 martie-01 aprilie 2022, Organismul de certificare RINA SIMTEX (București, 

România) a efectuat auditul de supraveghere pentru ambele standarde. Echipa de audit a 

recomandat menținerea certificării sistemului integrat de management al calității și securității 

informaționale pentru servicii de organizare și desfășurare a alegerilor. 

 

Obiectivul 2.1: Îmbunătățirea calității serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între 

instituțiile statului 

1. Colaborare proactivă cu legislativul 

Identificarea și formularea propunerilor de modificare a legislației electorale și a cadrului legal 

conex. Coordonarea organizării activităților de consultare publică a proiectelor de modificare a 

legislației electorale (Cel puțin 3 activități de consultare publică a propunerilor de modificare a 

legislației electorale și conexe realizate) 

Realizat. Pe 13 iulie 2022, Proiectul noului Cod electoral al Republicii Moldova a fost 

înregistrat în Parlament sub nr.2883, iar proiectul de modificare a legislației conexe, sub nr. 289. 

Începând cu 20 iulie, Comisiile parlamentare permanente au demarat procedura de avizare 

a proiectului noului Cod electoral și a proiectului privind modificarea legislației conexe4. 

Pe 26 iulie 2022, Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral a fost supus 

consultărilor publice, organizate, la Parlament, de către Comisia juridică, numiri și imunități5. 

Dezbaterile au avut loc cu participarea deputaților în Parlament, membrilor CEC, a reprezentanților 

partidelor politice și societății civile67. Pe 28 iulie, proiectul noului Cod electoral a fost aprobat, în 

                                                           
2 https://a.cec.md/ro/combaterea-sexismului-hartuirii-si-violentei-impotriva-femeilor-in-alegeri-2781_102846.html  
3 https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6117/language/ro-

RO/Default.aspx  
4 https://a.cec.md/ro/proiectul-noului-cod-electoral-si-modificarile-la-legislatia-conexa-2781_102090.html  
5 https://multimedia.parlament.md/audieri-publice-organizate-de-comisia-juridica-numiri-si-imunitati-cu-privire-la-

proiectul-codului-electoral-al-republicii-moldova/  
6 https://a.cec.md/ro/proiectul-noului-cod-electoral-a-fost-supus-audierilor-publice-2781_102096.html  
7 https://multimedia.parlament.md/conceptul-noului-cod-electoral-supus-audierilor-publice/  

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6117/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6117/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6118/language/ro-RO/Default.aspx
https://a.cec.md/ro/combaterea-sexismului-hartuirii-si-violentei-impotriva-femeilor-in-alegeri-2781_102846.html
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6117/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/6117/language/ro-RO/Default.aspx
https://a.cec.md/ro/proiectul-noului-cod-electoral-si-modificarile-la-legislatia-conexa-2781_102090.html
https://multimedia.parlament.md/audieri-publice-organizate-de-comisia-juridica-numiri-si-imunitati-cu-privire-la-proiectul-codului-electoral-al-republicii-moldova/
https://multimedia.parlament.md/audieri-publice-organizate-de-comisia-juridica-numiri-si-imunitati-cu-privire-la-proiectul-codului-electoral-al-republicii-moldova/
https://a.cec.md/ro/proiectul-noului-cod-electoral-a-fost-supus-audierilor-publice-2781_102096.html
https://multimedia.parlament.md/conceptul-noului-cod-electoral-supus-audierilor-publice/
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prima lectură, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului8. Pe 3 octombrie, proiectul de lege nr. 288 

din 13.07.2022 pentru adoptarea Codului electoral a fost discutat în cadrul unor consultări publice, 

lansate de către Comisia juridică, numiri și imunități. La dezbateri au participat deputați, membri 

ai CEC, reprezentanți ai partidelor politice și ai societății civile. Ulterior, acestea au continuat pe 

10, 11 și 17 octombrie. Pe 7 noiembrie Comisia juridică, numiri și imunități a supus dezbaterilor 

publice proiectul nr. 288 din 13.07.2022, Proiectul de lege pentru adoptarea Codului electoral 

(Titlul II, cap. VII-XII) și nr. 289 din 13.07.2022, Proiect de lege pentru modificarea unor acte 

normative (cadrul electoral conex). Dezbaterile au avut loc după publicarea avizului comun al 

partenerilor de dezvoltare și cu participarea deputaților în Parlament, membrilor CEC, a 

reprezentanților partidelor politice și societății civile.9  

Pe 1 decembrie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Codul electoral în lectura 

a doua10, iar pe 8 decembre – în lectură finală11.  

2. Cooperare constantă cu alte instituții ale statului 

Conlucrare cu partenerii de dezvoltare, APL și ONG-urile în domeniu în vederea accesibilizării 

secțiilor de votare (Cel puțin 3 evenimente organizate pentru a sensibiliza subiectul) 

Realizat. Pe 2 februarie 2022, în cooperare cu PNUD Moldova, a fost lansată Campania 

„Acces egal pentru toți în secțiile de votare”, care are scopul de a informa populația, în special 

alegătorii, reprezentanții administrației publice locale și persoanele cu dizabilități despre 

necesitatea asigurării accesului egal în clădirile publice12. 

Pe 20 aprilie 2022, a fost prezentat studiul „Acces egal pentru toți în secțiile de votare”13, 

realizat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, la 

comanda CEC și PNUD Moldova. Studiul reprezintă o sinteză a evaluării accesului în toate cele 

2017 instituții publice care găzduiesc secții de votare la scrutinele naționale. Totodată, CEC a 

intervenit cu demers către consiliile raionale pentru îmbunătățirea situației privind accesibilitatea 

clădirilor publice, inclusiv în care sunt amplasate sediile secțiilor de votare în cadrul alegerilor. 

Obiectivul 2.2: Fortificarea CEC drept autoritate credibilă și orientată spre cetățean 

1. Extinderea parteneriatelor cu societatea civilă 

Conlucrare pentru îmbunătățirea cadrului normativ (Numărul de propuneri acceptate raportat la 

cele înaintate de societatea civilă la actele normative ale CEC supuse consultărilor publice) 

Realizat. De Ziua Internațională a Alegerilor, CEC, în parteneriat cu Asociația „Promo – 

LEX”, a organizat, pe 3 februarie, un eveniment în regim de videoconferință, în cadrul căruia a fost 

prezentată „Concepția de modificare a legislației electorale și conexe”. Au fost discutate 

principalele aspecte de modificare a Codului electoral, în special, subiecte legate de constituirea și 

                                                           
8 https://multimedia.parlament.md/deputatii-au-votat-in-prima-lectura-noul-cod-electoral/  
9 https://www.facebook.com/cecmoldova/videos/1570821493346472 ; 

https://www.facebook.com/cecmoldova/videos/683867239723074  
10 https://a.cec.md/ro/noul-cod-electoral-al-republicii-moldova-a-fost-adoptat-2781_102845.html  
11 https://a.cec.md/ro/codul-electoral-a-fost-adoptat-in-lectura-finala-2781_102864.html  
12 Accesibilitatea tuturor secțiilor de votare din Moldova va fi evaluată în perioada ianuarie-martie 2022 | (cec.md)  
13 Dintre cele peste 2000 secții de votare din Moldova doar 18 sunt complet accesibile | (cec.md)  

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Studiul_Acces%20egal%20pentru%20toti%20in%20sectiile%20de%20votare%20(2022).pdf
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare--2022-.html
https://multimedia.parlament.md/deputatii-au-votat-in-prima-lectura-noul-cod-electoral/
https://www.facebook.com/cecmoldova/videos/1570821493346472
https://www.facebook.com/cecmoldova/videos/683867239723074
https://a.cec.md/ro/noul-cod-electoral-al-republicii-moldova-a-fost-adoptat-2781_102845.html
https://a.cec.md/ro/codul-electoral-a-fost-adoptat-in-lectura-finala-2781_102864.html
https://a.cec.md/ro/accesibilitatea-tuturor-sectiilor-de-votare-din-moldova-va-fi-2781_101142.html
https://a.cec.md/ro/dintre-cele-peste-2000-sectii-de-votare-din-moldova-2781_101793.html
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activitatea organelor electorale, clarificarea mandatului și componenței membrilor CEC, ziua 

alegerilor și organizarea secțiilor de votare, transparentizarea finanțării campaniei electorale și 

fortificarea atribuției de control a CEC pe segmentul de finanțare politică, digitalizarea continuă a 

procesului electoral și clarificarea mecanismelor de soluționare a litigiilor electorale, dar și 

sancțiunile aplicate pentru încălcarea legislației electorale14. Ulterior, în perioada 18 martie-07 

aprilie 2022, în parteneriat cu Asociația „Promo-LEX”, au fost organizate șapte ateliere de discuții 

tematice, în format on-line, pe marginea propunerilor de modificare și îmbunătățire a legislației 

electorale și conexe. Acestea au reunit subiecții electorali interesați de necesitatea revizuirii și 

îmbunătățirii Codului electoral și a legislației conexe: partide politice, autorități ale administrației 

publice centrale și locale, societatea civilă, parteneri de dezvoltare. La discuțiile din cadrul 

atelierelor au participat circa 440 de persoane. Sinteza exhaustivă a celor peste 400 de propuneri 

parvenite de la părțile interesate se regăsește pe pagina oficială a CEC la compartimentul „Cadrul 

normativ”, rubrica „Transparență decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, poziția[1] nr. 1 

(anul 2022). Pe 25 mai 2022, în cadrul unui eveniment public, Comisia Electorală Centrală a 

prezentat propunerile pentru o nouă redacție a Codului electoral1516. Evenimentul a reunit circa 100 

de participanți, reprezentanți ai administrației publice centrale, deputați în Parlamentul Republicii 

Moldova, magistrați, experți în materie electorală, reprezentanți ai partidelor politice și ai diasporei, 

parteneri de dezvoltare, organizații ale societății civile și mass-media. 

2. Consolidarea dialogului cu partidele politice 

Includerea în planul anual de comunicare a tematicilor de interes comun cu partidele politice (Cel 

puțin 3 ateliere de lucru /evenimente organizate (off-line sau alt format) 

Realizat. 

1. În perioada 15-17 februarie 2022, circa 60 de tineri din 11 partide politice au participat 

la Forumul Tinerilor în domeniul electoral, organizat în format de instruire on-line, având ca temă 

„Incluziunea tinerilor în procesele electorale: Cum să atragem tineri noi în partide și cum să-i 

implicăm în alegeri”17. Scopul evenimentului a fost de a motiva tinerii să se implice în activitatea 

politică și electorală, inclusiv pentru a contribui la îmbogățirea cunoștințelor în domeniul electoral, 

dar și la consolidarea culturii civice și politice, cu accent pe comunicare, negociere și colaborare. 

2. Pe 26 februarie a fost organizat un eveniment dedicat implicării femeilor în procesele 

electorale, cu genericul „Cum să atragem femei în partide și cum să le implicăm în alegeri”. 

Instruirea a avut următoarele obiective: informarea membrilor de partid despre specificul 

incluziunii femeilor din grupurile vulnerabile; explicarea puterii datelor și a sondajelor /avantajele 

informațiilor corecte și prezentarea tehnicilor și tehnologiilor politice de motivare a femeilor. 

3. Pe parcursul anului, trezorierii partidelor politice au beneficiat de mai multe instruiri pe 

teme legate de corectitudinea gestionării financiare. Ultima instruire din 2022 a avut loc pe 17 

decembrie18. 

                                                           
14 https://a.cec.md/ro/comisia-electorala-centrala-a-prezentat-viziunea-conceptuala-de-modificare-2781_101143.html 
15 https://a.cec.md/ro/comisia-electorala-centrala-a-prezentat-propunerile-la-codul-electoral-2781_101926.html 
16 https://www.privesc.eu/arhiva/99372/Evenimentul-de-prezentare-a-proiectului-Codului-Electoral  
17 https://a.cec.md/ro/cec-si-cicde-motiveaza-organizatiile-de-tineret-ale-partidelor-2781_101188.html  
18 https://a.cec.md/ro/cec-continua-instruirea-partidelor-politice-privind-raportarea-financiara-2781_102888.html  

https://mail.cec.md/#_ftn1
https://a.cec.md/ro/comisia-electorala-centrala-a-prezentat-viziunea-conceptuala-de-modificare-2781_101143.html
https://a.cec.md/ro/comisia-electorala-centrala-a-prezentat-propunerile-la-codul-electoral-2781_101926.html
https://www.privesc.eu/arhiva/99372/Evenimentul-de-prezentare-a-proiectului-Codului-Electoral
https://a.cec.md/ro/cec-si-cicde-motiveaza-organizatiile-de-tineret-ale-partidelor-2781_101188.html
https://a.cec.md/ro/cec-continua-instruirea-partidelor-politice-privind-raportarea-financiara-2781_102888.html
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3. Promovarea jurnalismului electoral 

Organizarea off-line-urilor cu mass-media (Cel puțin 2 off-line-uri cu mass-media organizate) 

Realizat parțial. În perioada 30 septembrie - 1 octombrie 2022, a fost organizată o școală 

pentru jurnaliști: „Reforma legislației electorale în Republica Moldova: noile prevederi și 

provocări”. Instruirea a fost urmată de un offline, la care au participat mai mulți jurnaliști care au 

reprezentat posturi de radio și televiziune, portaluri on-line și ziare. 

Invitarea jurnaliștilor la evenimentele publice ale CEC (Creșterea cu 5% a numărului jurnaliștilor/ 

instituțiilor media cu care se menține un contact constant) 

Realizat. Comunicarea Comisiei cu mass-media în perioada vizată s-a realizat prin 

comunicate de presă, anunțuri de presă, invitații de presă, evenimente publice, răspunsuri oficiale, 

postări pe rețelele de socializare (Facebook, YouTube, Telegram și Instagram), dar și prin 

intermediul paginii web oficiale a Comisiei – www.cec.md. Mass-media a fost prezentă la toate 

evenimentele (ședințe, instruiri, evenimente publice) organizate de CEC. Activitatea CEC a fost 

reflectată de următoarele instituții mass-media: 

Posturi de televiziune: Moldova 1, TV8, TVR Moldova, NTV Moldova, TV6, Jurnal TV, N4. 

Posturi de radio: Radio Chișinău; Radio Moldova; Europa Plus, Auto Radio, Retro FM (știri). 

Presa scrisă: Ziarul Național, Ziarul de Gardă, Timpul, Observatorul de Nord. 

Presa on-line/portaluri de știri: www.unimedia.info, www.curentul.md, www.diez.md, 

www.agora.md, www.tribuna.md, www.noi.md, www.jurnal.md, www.trm.md, 

www.ziarulnational.md, www.deschide.md, www.realitatea.md, www.provincial.md, www.a-tv.md; 

www.oficial.md, www.replicamedia.md, www.sinteza.org, www.tv8.md, www.infoprut.ro, 

www.mesaj.md, www.7media.md, www.regional.md, www.unica.md, www.paranteze.md, 

www.albasat.md, www.tvn.md, etc. 

Agenții de presă: IPN, Moldpres, Infotag. 

Alte site-uri: www.privesc.eu, www.rlive.md 

Participarea la emisiuni radiofonice și televizate (Numărul de invitații la evenimente jurnalistice 

primite vs invitații acceptate de către CEC) 

Realizat. Toate invitațiile au fost onorate. 

Monitorizarea presei scrise și electronice (Ponderea instituțiilor mass-media cu jurnaliști 

specializați pe domeniul electoral, în total instituții înregistrate (creșterea cu 5%) 

Realizat. În baza informațiilor oferite de site-urile on-line ale instituțiilor media și ale 

agențiilor de presă, precum și în baza invitațiilor posturilor de radio și televiziune pentru 

conducerea CEC, a fost realizată Raportarea zilnică și lunară a presei, conform procedurii stabilite. 

Lunar, Comisia Electorală Centrală a avut între 150 – peste 200 de apariții în presă. 

Conducerea Comisiei a apărut mai mult în presă în legătură cu vizitele de lucru peste hotare, 

ședințele grupului de lucru interinstituțional privind votul prin internet, participarea la emisiuni 

radio și televiziune, adoptarea Codului electoral. Rămâne mai puțin reflectată activitatea Comisiei 

pe posturile de radio și televiziune. 

http://www.cec.md/
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.unimedia.info
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.curentul.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.diez.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.agora.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.tribuna.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.noi.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.jurnal.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.trm.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.ziarulnational.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.deschide.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.realitatea.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.provincial.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.a-tv.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.oficial.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.replicamedia.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.sinteza.org
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.tv8.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.infoprut.ro
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.mesaj.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.7media.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.regional.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.unica.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.paranteze.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.albasat.md
file:///C:/Users/valentina.scobici/Downloads/www.tvn.md
http://www.privesc.eu/
http://www.rlive.md/


38 

Pe parcursul anului 2022, tematica abordată de mass-media a vizat subiecte care au 

caracterizat activitatea Comisiei: monitorizarea prezentării rapoartelor partidelor politice pentru 

anul 2021, finanțarea partidelor politice pentru 2021, ulterior pentru semestrul I al anului 2022, 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi în lunile mai și octombrie, întrevederile conducerii 

CEC, ședințele grupurilor de lucru privind modificarea Codului electoral și a legislației conexe, 

precum și elaborarea conceptului de vot prin internet „e-Votare”, deciziile luate de CEC în ședințe, 

prezentarea raportului de activitate a instituției, prezentările propunerilor de modificare a Codului 

electoral. 

 

În graficul de mai sus sunt prezentate aparițiile în presă ale CEC pentru anul 2022. Astfel, 

în lunile aprilie-iunie se observă o creștere a interesului mass-media pentru activitatea Comisiei 

(peste 250 de apariții), fiind publicate cel mai mult comunicatele privind aprobarea de către CEC 

a unui nou Cod electoral și a conceptului „e-Votare”. De asemenea, mass-media a fost interesată 

și de alegerile locale noi din 29 mai 2022 în cele 10 localități. Mai târziu, în lunile iulie – septembrie 

se observă o descreștere a interesului din partea mass-media pentru activitatea autorității electorale 

(peste 75 apariții), fiind preluate comunicatele CEC privind transmiterea către Parlament a 

proiectului Codului electoral și examinarea acestuia în Comisiile permanente. În perioada 

octombrie-decembrie, s-a atestat interes mediatic pentru subiectele legate de alegerile locale noi 

din 16 octombrie 2022, procesul de adoptare a Codului electoral, marcarea a 25 de ani de la 

adoptarea Codului electoral și înființarea CEC cu statut permanent. 

Mai jos vedeți principalele subiecte, care au avut interes pentru mass- media în perioada 

vizată: 

Perioada Subiectele abordate de mass-media, 2022 

Ianuarie Ședințele Grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de vot electronic; 

Cuantumul lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice. 

Februarie Planul de acțiuni al CEC pentru 2022; 

Raportul de activitate al CEC pentru 2021; 

Inițierea consultărilor publice pentru modificarea Codului electoral. 

Martie Suspendarea Hotărârilor CEC pentru desfășurarea alegerilor locale noi în câteva 

localități din țară; 
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Termenul limită de prezentare a rapoartelor financiare ale partidelor politice în 

2021; 

A fost dat startul consultărilor publice privind modificarea legislației electorale; 

Stabilirea unei noi date de desfășurare a alegerilor locale noi. 

Aprilie Partidele politice care nu au prezentat la termen rapoartele financiare pentru anul 

2021; 

Constituirea circumscripțiilor electorale, plafonul mijloacelor financiare pentru 

contul destinat „Grupului de inițiativă” și „Fond electoral”, constituirea consiliilor 

electorale de circumscripție, începutul perioadei de desemnare a candidaților la 

alegerile locale noi, acreditarea observatorilor, aprobarea modelelor documentelor 

electorale pentru alegerile din 29 mai 2022; 

Întrevederile conducerii CEC. 

Mai  Informațiile despre candidații la funcțiile elective în alegerile locale noi; 

Prezentarea rapoartelor financiare ale concurenților electorali participanți la 

alegerile din 29 mai 2022; 

Solicitarea votării la locul aflării; 

Numărul observatorilor acreditați pentru alegerile locale noi; 

Informații generale despre alegerile locale noi din 29 mai 2022; 

Informații privind procesul de vot și rezultatele preliminare; 

Stabilirea datei turului II al alegerilor locale noi. 

Iunie Raportul anual privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în 

2021; 

Versiunea redactată a Codului electoral; 

Desfășurarea turului II al alegerilor locale noi; 

„e-Votare” propus spre consultare publică; 

Informații privind procesul de vot în turul II al alegerilor locale noi și rezultatele 

preliminare; 

Aprobarea de către CEC a noului Cod electoral; 

Conceptul votului prin internet „e-Votare” – aprobat de CEC. 

Iulie Modificarea legislației electorale  

Raportarea privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru 

din 2022; 

Inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul RM; 

Proiectul noului Cod electoral înregistrat și publicat pe pagina web a Parlamentului 

Examinarea proiectului noului Cod electoral în Comisiile permanente ale 

Parlamentului; 

Audierile în Parlament ale noului Cod electoral; 

Raportul pentru 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale prezentat în Parlament; 

Aprobarea Codului electoral în prima lectură; 

Stabilirea datei alegerilor locale noi în comuna Braniște, raionul Rîșcani. 

August Inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova; 
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Aprobarea Programului calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

locale noi din 16 octombrie 2022; 

Începutul perioadei electorale pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022; 

Utilizarea, de către partidele politice, a resurselor cu destinație specială pentru 

încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral conform 

destinației. 

Septembrie Aprobarea modelelor documentelor electorale pentru alegerile locale noi din 16 

octombrie 2022; 

Acreditarea observatorilor pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022; 

Consultările publice privind proiectul „Cu privire la Crearea grupului 

interinstituțional de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului informațional de 

vot prin internet”; 

Sancționarea candidaților pentru încălcarea modului de susținere financiară în 

campania electorală. 

Octombrie Consultări publice la Parlament privind proiectul noului Cod electoral; 

Crearea grupului de lucru pentru elaborarea și pilotarea SI „Vot prin internet”; 

Organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi în 3 localități; 

Stabilirea datei turului II al alegerilor locale noi într-o localitate. 

Noiembrie Vizita secretarului CEC în SUA; 

CEC – 25 de ani de activitate permanentă; 

Conferința internațională privind reforma electorală; 

Lansarea publicației „Almanah electoral”; 

Lansarea conceptului pentru Campania privind combaterea sexismului, hărțuirii și 

violenței împotriva femeilor în alegeri în atenția CEC; 

Ședințele Grupului interinstituțional pentru elaborarea și pilotarea SI „Vot prin 

internet”. 

Decembrie Noul Cod electoral adoptat în lectură finală; 

Aprobarea bugetului CEC pentru 2023; 

Un nou membru la CEC; 

Experiența Estoniei privind implementarea votului prin internet discutată la ședința 

Grupului interinstituțional privind elaborarea și pilotarea SI „Vot prin internet”; 

Examinarea rapoartelor financiare ale partidelor politice pentru primul semestru din 

2022. 

Din conținutul materialelor de presă, Comisia Electorală Centrală apare în lumină pozitivă. 

Odată cu începutul perioadei de audieri publice la Parlament ale proiectului noului Cod electoral, 

în spațiul public au apărut discuții, ale unor partide politice, despre lipsa consultărilor publice largi 

cu societatea privind proiectul noului Cod electoral. Comisia, în cadrul emisiunilor de radio și 

televiziune, dar și participând la una dintre aceste ședințe, a reconfirmat deschiderea pentru discuții 

cu societatea și actorii implicați în procesele electorale. 

Unele redacții de știri au făcut materiale informative despre conținutul rapoartelor 

financiare ale partidelor politice pentru semestrul I al anului 2022. 
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De asemenea, fiecare ședință a Comisiei Electorale Centrale, audierile publice la Parlament 

ale proiectului noului Cod electoral, prezența CEC în plenul Parlamentului au fost transmise live 

pe portalul privesc.eu și rlive.md, precum și pe alte surse media: protv.md, sinteza.org. 

Echipa Direcției comunicare, relații publice și mass media (DCRPMM) a asigurat 

elaborarea posterelor tematice, comunicatelor de presă, a făcut fotografii de la evenimente și acțiuni 

ce țin de pregătirea și desfășurarea alegerilor, dar și a procesului de adoptare a noului Cod electoral. 

Pe paginile de Facebook, Telegram și Instagram au fost plasate toate comunicatele de presă 

și anunțurile, precum și galerii foto de la anumite evenimente. 

4. Conlucrarea pe domenii cu partenerii de dezvoltare 

Diversificarea parteneriatelor strategice (Cel puțin 2 parteneriate create) 

Realizat. În funcție de instituție și activitățile ce urmau să fie desfășurate, colaborarea a fost 

realizată la direct sau prin intermediul MAEIE, organul central de specialitate ce promovează 

politica statului în domeniul relațiilor externe, sau al Ministerului Justiției, coordonator la nivel 

național pentru implementarea planurilor de colaborare dintre RM și unele organizații 

internaționale. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, DCRPMM a asigurat: comunicarea continuă cu partenerii 

de dezvoltare, prin participarea la ședințe sau transmiterea informațiilor solicitate; participarea 

reprezentanților CEC la întrunirile dintre autoritățile publice din RM și organizațiile partenere 

internaționale și din străinătate; pregătirea și expedierea demersurilor în vederea obținerii 

suportului financiar pentru implementarea noului proiect PNUD, organizarea și desfășurarea 

întrevederilor dintre conducerea CEC şi partenerii de dezvoltare. 

În anul 2022, CEC a primit asistență prin intermediul PNUD Moldova, Consiliului Europei, 

International IDEA, IRI, IFES. Domeniile cheie ale CEC ce au beneficiat de asistența și suportul 

financiar din partea partenerilor de dezvoltare au fost: implementarea modulelor SIAS „Alegeri”, 

organizarea și desfășurarea instruirilor; activitățile de informare și educație electorală, consolidarea 

capacității instituționale a organelor electorale, supravegherea și controlul finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale.  

Totodată, reprezentanții CEC au participat la activitățile organizate, la nivel național, de 

MAEIE/MJ și organizațiile internaționale/din străinătate:  

- ședință la MAEIE, pentru coordonarea completării Chestionarului UE privind 

problematica contracarării amenințărilor hibride; 

- a treia reuniune a Comitetului de supraveghere privind implementarea proiectului „Sprijin 

pentru dialogul structurat de politici și coordonare a implementării Acordului de Asociere, 

precum și consolidarea procesului de aproximare legislativă”; 

- comitetul director pentru implementarea Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru 

Republica Moldova pentru anii 2021-2024; 

- participarea la ședința de coordonare de la Ministerul Justiției și la ședința privind 

Dialogul RM-UE în domeniul dreptului omului, organizată la Bruxelles (Regatul Belgiei). 

În cadrul evenimentelor a fost evaluată asistența externă, CEC a prezentat progresele 

înregistrate pe parcursul ultimilor ani, provocările și tendințele actuale, precum și direcțiile 
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prioritare de dezvoltare, care necesită suportul extern din partea comunității internaționale. 

Totodată, partenerii externi au prezentat recomandările şi obiecțiile privind procesul electoral din 

RM și reformele ce necesită a fi implementate în domeniul electoral, în conformitate cu principiile 

și standardele europene general recunoscute. 

Pe parcursul anului 2022 CEC a beneficiat de asistență în cadrul proiectului PNUD – 

„Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE), etapa a 

II-a și Proiectul de asistență, finanțat de Consiliul Europei - Îmbunătățirea practicilor electorale în 

Republica Moldova (IEPRM), faza a II-a, pentru perioada 2021-2023. De asemenea, conducerea 

CEC a avut o serie de întrevederi pentru obținerea și consolidarea asistenței din partea altor 

parteneri de dezvoltare. 

Astfel, a fost reactivată Asociația Internațională a Femeilor in Managementul Electoral – 

WEM-International, în parteneriat cu IFES Ucraina, cu suportul financiar al Guvernului Canadei. 

De asemenea, reprezentanța IFES din Republica Cehă a facilitat participarea funcționarilor CEC la 

4 seminare și workshop-uri desfășurate la Praga și două evenimente on-line.  

CEC a beneficiat de asistență din partea Institutului Republican Internațional (IRI). În 

cadrul proiectului a fost organizat un eveniment on-line privind „Implementarea Votului electronic 

în Moldova și Dreptul la vot al Diasporei moldovenești” și un seminar pentru partidele politice 

privind „Raportarea financiară anuală și colectare de fonduri”. 

În anul 2022, au avut loc mai multe discuții, inclusiv în cadrul a 3 întrevederi, cu 

reprezentanții International IDEA, pentru demararea unor proiecte comune cu CEC. Astfel, s-a 

decis oferirea asistenței CEC și au fost inițiate o serie de acțiuni pentru elaborarea unui raport 

privind situația actuală în domeniul desfășurării campaniei electorale în mediul on-line și a 

recomandărilor pentru îmbunătățirea transparenței și supravegherii acestui proces. 

Totodată, în contextul acțiunilor întreprinse pentru realizarea reformei electorale de către 

CEC, prin formularea propunerilor pentru adoptarea unui Cod electoral nou și modificarea 

legislației conexe, Comisia a beneficiat, pe parcursul anului 2022, de suportul experților 

OSCE/BIDDO, care au întreprins 4 vizite la Chișinău și au fost prezenți la atelierele on-line cu 

participarea tuturor subiecților interesați în perfecționarea cadrului legal electoral.  

Eficientizarea conlucrării cu partenerii externi prin crearea matricei asistenței electorale anuale 

(Matricea asistenței electorale creată) 

Realizat. În vederea realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 377/25.04.2018 cu 

privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al 

asistenței externe și în scopul definitivării Raportului anual privind asistența externă acordată 

Republicii Moldova pentru anul 2021, a fost pregătită și transmisă către Ministerul Finanțelor 

informația pentru Raportul anual privind implementarea proiectelor/programelor de asistență 

externă în sectorul coordonat de către CEC. Totodată, a fost elaborat Regulamentul Consiliului 

sectorial în domeniul asistenței externe pentru sectorul coordonat de CEC, care urmează să fie 

aplicat începând cu anul 2023. 

Obiectivul 2.3: Fortificarea imaginii CEC pe plan internațional drept autoritate electorală 

modernă și progresistă 
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1. Participarea activă în cadrul evenimentelor electorale internaționale, precum și în cadrul 

asociațiilor internaționale de profil regionale și internaționale 

Participarea activă la: conferințele anuale; evenimentele electorale organizate la nivel regional și 

internațional; misiuni de monitorizare a alegerilor în statele membre (Cel puțin 5 comunicări/ 

prezentări/ articole în cadrul evenimentelor regionale/ internaționale) 

Realizat. Pe parcursul anului 2022, DCRPMM a întreprins o serie de activităţi pentru 

stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare a Comisiei cu partenerii externi: 

organizaţii internaţionale, reprezentanţi ai autorităţilor electorale din alte state, partenerii de 

dezvoltare şi misiunile diplomatice din RM.  

2.3.1 Dezvoltarea Asociației Internaționale a Femeilor în Organele de Management Electoral 

WEM-International 

Pe parcursul anului 2022, Asociația Internațională a Femeilor în Organele de Management 

Electoral – WEM-International în parteneriat cu IFES Ucraina, cu suportul financiar al Guvernului 

Canadei, a fost reactivată, iar eforturile cele mai importante au fost focusate pe următoarele acțiuni.  

1. Restabilirea bazei de date ale membrilor fondatori, cei potențiali noi și a partenerilor WEM-

Internațional.  

2. WEM-International a desfășurat cu succes un exercițiu cuprinzător de cartografiere a 

nevoilor sale de integrare internă a egalității de gen, vizând peste 85 de organe de 

management electoral din diferite regiuni geografice. Ca rezultat, 24 de țări și-au trimis 

răspunsurile, majoritatea optând pentru perspectiva de aderare la WEM-International.  

3. În perioada raportată s-au organizat zeci de sesiuni individuale cu potențialii membri ai 

Asociației, cu scopul de prezentare a beneficiilor pentru fiecare membru al Asociației la 

nivel individual, de Organ Electoral sau de țară, structura Asociației, modul de alegere a 

organelor de conducere și perspectivele globale de activitate. 

4. A fost restabilită și îmbunătățită pagina web a WEM-International, au fost create paginile 

de social media pe Facebook, Twiter, LinkedIn. Conturile de pe social media au fost folosite 

pentru sensibilizarea publicului larg despre reactivarea WEM-International, precum și 

inițierea a două campanii de informare pentru potențialii membri ai WEM-International. 

5. La fel, a fost creată prima campanie de sensibilizare despre rolul femeilor în managementul 

organelor electorale, al procesului electoral din perspectiva egalității de gen. În special 

campania s-a referit la cadrul general de promovare a egalității de gen și la nivelul de 

participare politică a femeilor.  

6. Au fost onorate toate obligațiunile financiare și administrative ale WEM-International față 

de autoritățile belgiene. Toate rapoartele financiare ale Asociației au fost depuse la serviciul 

fiscal federal belgian. 

7. Pe data de 22 noiembrie 2022, la Chișinău a fost convocată Adunarea Generală 

Extraordinara a organelor de management electoral ale membrilor fondatori. În cadrul 

Adunării Generale Extraordinare a fost luată decizia de a strămuta Secretariatul WEM-

International la București, România. Autoritatea Electorală Permanentă din România va 

găzdui următoarea Adunare Generală Ordinară Anuală, precum și o Conferință Plenară în 

primăvara anului 2023. 
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2.3.2. Participarea activă în cadrul asociațiilor electorale regionale și internaționale – 

ACEEEO, A-WEB 

Pe parcursul anului 2022, reprezentanții CEC au participat fizic la 9 conferințe 

internaționale/mese rotunde/ateliere regionale, 3 vizite de studiu/lucru, 4 evenimente on-line cu 

instituții omoloage din străinătate și 7 conferințe/workshop-uri/ședințe organizate în format on-line 

de către CoE, ACEEEO, IFES.  

Totodată au fost adresate scrisori de felicitare către parteneri cu ocazia sărbătorilor 

naționale, stabilirea unor noi componențe ale autorităților electorale din străinătate, alegerea 

conducerii acestor autorități, zile de naștere ale conducătorilor acestor instituții. 

În cazul a 7 solicitări din partea A-WEB, IFES, autorităților electorale din străinătate, 

cercetătorilor/experților în domeniul electoral, au fost pregătite și transmise informații şi materiale 

ce țin de procesul electoral din Republica Moldova şi activitatea CEC, inclusiv au fost date 

răspunsuri la sondaje de opinie și/sau informații pentru completarea/modificarea bazelor de date 

privind procesul electoral din Republica Moldova. 

Cu suportul reprezentanței regionale a IFES în Republica Cehă, funcționarii CEC au 

participat la 4 evenimente desfășurate la Praga și două evenimente on-line, la care au fost abordate 

următoarele subiecte: transparența publicității on-line: lansarea comunității de practicieni; soluții 

digitale în raportarea, examinarea și publicarea finanțării politice; influența externă asupra 

instituțiilor democratice; lansarea rețelei regionale europene pentru împuternicirea femeilor în 

alegeri, instrumentele rețelelor sociale și strategii pentru managementul electoral. De asemenea, 

IFES a creat și lansat o bază de date în domeniul supravegherii finanțării politice, a realizat un 

sondaj de opinie și un studiu privind acțiunile de analiză post-electorale realizate de către 

autoritățile de management electoral și alte instituții. 

Observarea alegerilor în alte state 

Pe parcursul anului 2022, reprezentanții CEC au participat la observarea alegerilor în 4 state: 

Nr. 

d/o 
Data alegerilor Ţara Tipul scrutinului 

1. 5 iunie 2022 Republica Kazahstan Referendum constituțional 

2. 1 octombrie 2022 Republica Letonă Alegeri Parlamentare 

3. 20 noiembrie 2022 Republica Kazahstan Alegeri Prezidențiale 

4. 8 noiembrie 2022 Statele Unite ale Americii Alegeri parlamentare intermediare 

 

Vizite de studiu și ședințe on-line 

În anul 2022, reprezentanții CEC au participat la ședințe on-line cu reprezentanții CEC 

Georgia, CEC Letonia, Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției (KNAB) Letonia și IFES 

Ucraina și la vizite de studiu în Croația, Georgia, și Statele Unite ale Americii. De asemenea, 

reprezentanții Autorității Electorale Permanente din România au întreprins două vizite în Republica 

Moldova. Scopul acestor întrevederi a fost realizarea schimbului de experiență și bune practici în 

următoarele domenii: supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor 

electorale; asigurarea dreptului de vot al cetățenilor din afara țării; utilizarea tehnologiilor 

informaționale în alegeri și digitalizarea proceselor electorale; modalitatea de organizare a votului 
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prin internet, prin corespondență și alte mecanisme de vot alternativ; realizarea acțiunilor de 

informare și educație electorală; asigurarea transparenței instituționale și promovarea imaginii 

organismelor de management electoral; organizarea instruirilor pentru subiecții electorali; 

constituirea și asigurarea activității organelor electorale cu statut permanent etc. 

2. Organizarea Conferinței anuale a ACEEEO, în contextul deținerii Președinției Asociației 

Organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate evenimentului, conform unui plan separat aprobat 

de președintele CEC (Plan de acțiuni elaborat și aprobat. Cel puțin 80% din acțiuni implementate. 

Raportul pe marginea implementării Planului) 

Nerealizat (argumentat). CEC a fost aleasă să dețină președinția Asociației Oficialilor 

Electorali din Europa (ACEEEO), în urma votului țârilor membre, în cadrul ședinței Adunării 

Generale a ACEEEO desfășurate în luna septembrie 2021 la București. Însă, ca urmare a 

intervenției militare a Federației Ruse în Ucraina, comitetul executiv al ACEEEO a supus la vot 

excluderea sau suspendarea comisiilor electorale din Federația Rusă și Republica Belarus din 

cadrul Asociației. CEC a Republicii Moldova a susținut suspendarea statutului de membru al 

Asociației pentru aceste instituții electorale. Cvorumul necesar nu a fost întrunit nici pentru una 

dintre opțiuni. În acest context, a fost luată decizia de a dizolva ACEEEO. În perioada 8-9 iunie, la 

Budapesta, Ungaria, a avut loc Forumul Regional European, parte a Summit-ului Global pentru 

Democrație 2022. În cadrul evenimentului s-a discutat despre consolidarea relațiilor de cooperare 

între instituțiile electorale și oficialii electorali din Europa. 

3. Organizarea și desfășurarea activităților dedicate aniversării a 25-a a CEC 

Organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate evenimentului, conform unui plan separat aprobat 

de președintele CEC (Plan de acțiuni elaborat și aprobat. Cel puțin 80% din acțiuni implementate. 

Raportul asupra implementării Planului) 

A fost pregătit, aprobat și implementat un plan de acțiuni privind organizarea și 

desfășurarea evenimentelor legate de marcarea a 25 de ani de activitate permanentă a CEC. Acesta 

a prevăzut constituirea unui grup organizatoric, ce a inclus reprezentanți din toate subdiviziunile 

CEC și activitățile, termenele de realizare și subdiviziunile responsabile de implementarea 

acestora. Evenimentul a fost organizat cu suportul proiectului PNUD EDMITE și al Guvernului 

Marii Britanii. Printre cele mai importante activități menționăm:  

– organizarea unui eveniment festiv (21 noiembrie 2022), cu participarea a peste 200 de 

reprezentanți ai autorităților publice centrale, ex-membri ai CEC și ai organelor electorale 

inferioare, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la 

Chișinău, ai organizațiilor internaționale, ai organizații societății civile, ai partidelor 

politice, ai autorităților electorale străine, experți electorali în domeniul electoral19; 

– inaugurarea unei expoziții „File din istoria CEC” (21-22 noiembrie)20; 

– conferința internațională „Reforma electorală – pilon al consolidării democrației 

participative”, cu participarea a peste 20 de autorități electorale din străinătate, organizații 

naționale și internaționale de profil (22 noiembrie 2022)21;  

                                                           
19 https://www.youtube.com/watch?v=mSXiJMPkusY&ab_channel=ComisiaElectoral%C4%83Central%C4%83aRepubliciiMoldova  
20 https://bit.ly/3G1MWnV  
21 bit.ly/3hWkVGg  

https://www.youtube.com/watch?v=mSXiJMPkusY&ab_channel=ComisiaElectoral%C4%83Central%C4%83aRepubliciiMoldova
https://bit.ly/3G1MWnV
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– plantarea Aleii Democrației22; 

– pregătirea ediției jubiliare „Almanah electoral” (în limbile română și engleză)23;  

– montarea unor spoturi video dedicate aniversării (acestea au fost subtitrate în limba 

engleză24); 

– asigurarea logisticii necesare pentru vizita delegațiilor din străinătate; 

– mediatizarea evenimentelor organizate.  

Obiectivul 3.1: Modernizarea la toate nivelurile a proceselor de management 

Prevenirea și gestionarea crizelor de imagine 

Elaborarea planului de comunicare în situații de criză, inclusiv mesajele specifice. Efectuarea 

simulărilor pentru testarea planului. Organizarea sesiunilor de media-coaching pentru 

managementul CEC (Plan de comunicare elaborat. 2 simulări efectuate. 2 sesiuni de media-

coaching organizate) 

Realizat. În contextul elaborării, prezentării publice și dezbaterii pachetului de propuneri 

pentru modificarea legislației electorale și celei conexe, conducerea CEC și funcționari din cadrul 

Aparatului CEC au beneficiat, în luna martie, de o serie de instruiri privind Comunicarea de criză. 

Ulterior, a fost elaborat instrumentarul comunicării de criză, ajustat domeniului de activitate al 

CEC. Tot atunci, au fost organizate și sesiunile de media-coaching pentru conducerea CEC și 

DCRPMM. 

Activități realizate conform atribuțiilor, dar neplanificate 

Pe data de 4 martie 2022, Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la 

Uniunea Europeană. Pentru a putea redacta un astfel de aviz, la 11 și la 19 aprilie 2022, Comisia 

Europeană a transmis autorităților de la Chișinău două părți ale chestionarului cu privire la cererea 

de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. CEC, fiind una dintre instituțiile vizate, s-

a implicat în pregătirea răspunsurilor la chestionarul UE. Pe 23 iunie 2022, Consiliul European a 

decis să-i acorde statutul de țară candidată Republicii Moldova pentru aderare la Uniunea 

Europeană. Menționăm că, în perioada de referință, conducerea CEC a avut și o întrevedere și cu 

raportorul Comisiei de politică externă pentru implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova 

în cadrul Parlamentului European (PE) și coordonator al activităților PE de susținere a democrației 

parlamentare în Republica Moldova. În contextul aprobării mecanismului de coordonare a 

procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și a creării grupurilor de lucru, este 

asigurată raportarea lunară a CEC pe marginea evoluțiilor înregistrate de Comisie, în realizarea 

Planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul 

său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

 

                                                           
22 bit.ly/3hWVVic  
23 bit.ly/3WlyJcl  
24 bit.ly/3GozkVh, bit.ly/3C7vehv  
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VII. PLANIFICAREA ȘI EXECUTAREA SURSELOR FINANCIARE 

ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT 

Conform Codului electoral, bugetul Comisiei Electorale Centrale se elaborează, se aprobă 

și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

Astfel, potrivit Codului electoral și Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr. 181/2014, Comisia Electorală Centrală își estimează costurile activității sale, planifică 

propriul buget anual întocmind devize de cheltuieli și îl expediază pentru avizare Ministerului 

Finanțelor. Ulterior, după avizarea de către Ministerul Finanțelor, Comisia aprobă prin hotărâre 

bugetul instituției și înaintează Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii 

Moldova bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat. 

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021, Comisiei Electorale 

Centrale, pentru anul 2022, i-au fost aprobate, inițial, surse financiare în sumă de 63 683,70 mii 

lei, dintre care 50,00 mii lei venituri colectate și 669,0 mii lei – resurse ale proiectelor finanțate din 

surse externe. 

Ulterior, conform Legii nr.112/2022 (Monitorul Oficial nr. 141-150/13.05.2022, art.258, în 

vigoare din 13.05.2022), prin rectificarea bugetului de stat pentru anul 2022, Comisiei i-au fost 

alocate mijloace financiare în sumă de 3555,30 mii lei pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

locale noi și veniturile colectate s-au majorat cu 308,10 mii lei. Prin Legea nr. 260/2022 (Monitorul 

Oficial nr. 284-290/16.09.2022, art.581, în vigoare din 16.09.2022), Comisiei Electorale Centrale 

i-au fost alocate surse financiare în sumă totală de 12284,20 mii lei, dintre care pentru Comisie – 

11668,10 mii lei, iar pentru activitatea CICDE – 607,10 mii lei, și veniturile colectate s-au majorat 

cu 9 mii lei. Din suma de 11668,10 mii lei destinată Comisiei Electorale Centrale, cea mai mare 

parte o constituie suma alocată pentru asigurarea realizării obiectivelor și activităților din Planul 

strategic al instituției pentru anii 2020-2023 în cuantum de 11510,0 mii lei, inclusiv 8000,0 mii lei 

pentru elaborarea și pilotarea modulului „Internet-Voting”, și pentru activități curente ce includ 

asigurarea cu energie termică, gaze – 75,8 mii lei, retribuirea muncii – 37,3 mii lei și achitarea 

cotizației de membru al Asociației Internaționale a Femeilor în Organele de Management Electoral 

WEM-International – 45,00 mii lei. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 710/2022 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații 

aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, Comisiei i-au fost repartizate 

suplimentar mijloace financiare în sumă de 91,00 mii lei pentru achitarea plății unice cu caracter 

excepțional.  
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Astfel, bugetul precizat al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 a fost de 79922,30 

mii lei, dintre care 78886,20 mii lei – finanțare de la bugetul de stat; 367,1 mii lei – venituri 

colectate și 669,0 mii lei – granturi curente primite de la guvernele altor state pentru proiecte 

finanțate din surse externe pentru bugetul de stat. 

 

Repartizarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe tipuri de activități 

 

 

Bugetul total de 79922,3 mii lei include: 

- 16056,0 mii lei ce reprezintă 20% – pentru activitatea de bază a Comisiei; 

- 11510,0 mii lei ce reprezintă 14% – pentru acțiunile conform Planului strategic al CEC 

pentru anii 2020-2023, sumă alocată prin rectificarea bugetului din 16 septembrie 2022; 

- 42031,0 mii lei ce reprezintă 53% – pentru susținerea partidelor politice; 
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- 6019,3 mii lei ce reprezintă 7% – pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale 

noi; 

- 3637,0 mii lei ce reprezintă 5% – pentru activitatea CICDE, inclusiv venituri colectate; 

- 669,0 mii lei ce reprezintă 1% – proiecte finanțate din surse externe. 

 

Date generale despre bugetul precizat pe tipuri de activități după aprobare, executat 
     

Activități 
Precizat 

(lei) 

Executat 

(lei) 

% 

executării 
Sold 

Realizarea politicii electorale, 

activitatea de bază 
16056000,00 14188620,38 88,37% 1867379,62 

Susținerea partidelor politice 42031000,00 38681712,78 92,03% 3349287,22 

Instruire în domeniul electoral - 

CICDE 
3637000,00 3416139,54 93,93% 220860,46 

Alegeri locale noi din anul 2022 6019300,00 5530892,84 

91,89% 

488407,16 

Comisia Electorală Centrală 3811158,00 3386811,81 424346,19 

Consiliile electorale de 

circumscripție  
1962854,00 1907400,98 55453,02 

Centrul de instruire continuă în 

domeniul electoral 
245288,00 236680,05 8607,95 

     

TOTAL  67743300,00 61817365,54 91,25% 5925934,46 

     

Realizarea politicii electorale, 

acțiuni/măsuri de politici în 

conformitate cu Planul strategic al 

CEC pentru anii 2020-2023, ca 

urmare a rectificării Legii bugetului 

de stat pentru anul 2022, din 

septembrie 2022  

11510000,00* 1215714,00 10,56% 10294286,00 

     

Proiectul finanțat din surse externe 

70203 „Consolidarea democrației în 

Republica Moldova prin alegeri 

incluzive și transparente” 

669000,00 315842,06 47,21% 353157,94 

*Prin Legea nr. 260/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 

205/2021 (în vigoare din 16 septembrie 2022), Comisiei Electorale Centrale i-au fost alocate 

resurse financiare pentru asigurarea realizării obiectivelor și activităților din Planul strategic al 

instituției pentru anii 2020-2023 în sumă de 11510,0 mii lei, pentru: 
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- Elaborarea și pilotarea modulului „Internet-Voting”, lucrări de îmbunătățire/mentenanță 

și upgrade infrastructură tehnologică a centrului de date al CEC – 8000,00 mii lei; 

- Digitalizarea instruirii și educației electorale prin dezvoltarea și implementarea produselor 

noi elaborate pe diverse platforme on-line – 100,00 mii lei; 

- Implementarea unor măsuri pentru dezvoltarea sinergiei interne a personalului, 

perfecționarea sistemului de comunicare, îmbunătățirea climatului de muncă şi creșterea 

solidarității în CEC – 100,00 mii lei; 

- Sporirea incluziunii electorale, dezvoltarea și aplicarea canalelor de comunicare și 

informare – 350,00 mii lei; 

- Descurajarea comportamentului potențial fraudulos, elaborarea și tipărirea ghidului 

antifraudă, elaborarea spotului informativ/motivațional, organizarea unui concurs de 

desene și eseuri – 50,00 mii lei; 

- Implicarea alegătorilor în procesul electoral, program de granturi mici pentru ONG-uri, 

organizarea campaniilor de informare în perioada dintre alegeri pentru grupurile 

subreprezentate – 1000,00 mii lei; 

- Promovarea jurnalismului electoral, forumuri anuale ale mass-media și 8 offline-uri – 

260,00 mii lei; 

- Organizarea evenimentelor dedicate marcării a 25 ani ai CEC – 1500,00 mii lei; 

- Sporirea confortului și eficienței angajaților prin îmbunătățirea condițiilor de muncă – 

150,00 mii lei. 

Din cauza complexității acțiunilor prevăzute, până la sfârșitul anului au fost realizate doar 

unele activități ce țin de: contractarea experților care au elaborat caietul de sarcini pentru crearea 

Sistemului Informațional de Vot prin Internet (SIVI), stabilirea specificațiilor tehnice pentru 

infrastructura tehnologică, contractarea serviciilor de organizare a activităților de informare a 

publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea civilă) cu privire la 

conceptul sistemului, precum și acțiuni privind organizarea și desfășurarea evenimentului dedicat 

marcării a 25 ani ai CEC. 

Totodată, resursele financiare în acest scop au fost alocate în ultimele 4 luni ale anului 2022, 

de aceea Comisia nu s-a putut încadra în termenele prevăzute pentru lansarea procedurilor în acest 

sens. Imediat după alocarea acestor sume, Comisia a conchis că termenele restrânse nu permit 

realizarea acțiunilor menționate până la finele anului 2022 și a solicitat restituirea în bugetul de stat 

a unei părți din sumă în mărime de 8000,0 mii lei, precum și alocarea mijloacelor financiare 

corespunzătoare în cadrul bugetului instituției pentru anul 2023. 

Astfel, suma solicitată de a fi restituită în bugetul de stat va fi exclusă din totalul mijloacelor 

financiare precizate pentru anul 2022. 

1. Cheltuieli pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale – activitatea de bază „Realizarea 

politicii electorale” 

Structura cheltuielilor aprobate și executate pentru activitatea de bază a Comisiei Electorale 

Centrale, conform clasificației bugetare se prezintă în următorul tabel: 



51 

Cheltuielile conform clasificației 

bugetare 
Cod 

Cheltuieli 

aprobate, 

precizate, 

lei 

Ponderea 

din totalul 

cheltuielilor 

planificate 

Cheltuieli 

executate, 

lei  

Surse 

neutilizate, 

lei și % 

executării 

Remunerarea muncii angajaților 

conform statelor  
211180 8159690,00 41,70% 7619341,88 

694691,18 
Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii  
212100 2366310,00 12,09% 2211966,94 

Total cheltuieli de personal   10526000,00 53,80% 9831308,82 93,40% 

Energie electrică  222110 353800,00 1,81% 337530,59 

1860407,02 

Gaze  222120 210400,00 1,08% 156820,41 

Energie termică  222130 358000,00 1,83% 127936,84 

Apă si canalizare  222140 30000,00 0,15% 20370,29 

Alte servicii comunale  222190 11236,00 0,06% 11089,42 

Servicii informaționale  222210 236000,00 1,21% 42227,00 

Servicii de telecomunicații  222220 50500,00 0,26% 34400,26 

Servicii de locațiune  222300 81780,00 0,42% 81780,00 

Servicii de transport  222400 49870,00 0,25% 43259,69 

Servicii de reparații curente  222500 109510,00 0,56% 80181,00 

Formare profesională  222600 253600,00 1,30% 226081,00 

Deplasări de serviciu peste hotare  222720 515000,00 2,63% 319360,22 

Servicii de protocol  222920 427950,00 2,19% 288215,00 

Servicii de pază  222940 377500,00 1,93% 376549,68 

Servicii poștale și curierat  222980 20000,00 0,10% 0,00 

Servicii neatribuite altor alineate  222990 1673944,00 8,56% 752881,58 

Total cheltuieli pentru servicii   4759090,00 24,32% 2898682,98 60,91% 

Indemnizații la încetarea acțiunii 

contractului de muncă  
273200 74500,00 0,38% 73389,11 

36778,57 
Indemnizații pentru incapacitatea 

temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului  

273500 82400,00 0,42% 46732,32 

Alte prestații sociale ale angajatorilor  273900 72000,00 0,37% 72000,00 

Total prestații sociale   228900,00 1,17% 192121,43 83,93% 

Cotizații în organizațiile internaționale  281110 92170,00 0,47% 28410,00 

64159,74 

Alte cheltuieli pe bază de contracte cu 

persoane fizice  
281600 647130,00 3,31% 646730,26 

Cheltuieli curente neatribuite la alte 

categorii  
281900 821300,00 4,20% 821300,00 

Total alte cheltuieli   1560600,00 7,98% 1496440,26 95,89% 

Procurarea construcțiilor speciale  312110 180000,00 0,92% 0,00 
845906,48 

Procurarea mașinilor și utilajelor  314110 382600,00 1,96% 29935,52 
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Procurarea uneltelor și sculelor, 

inventarului de producere și 

gospodăresc  

316110 83500,00 0,43% 47408,00 

Procurarea activelor nemateriale  317110 611600,00 3,13% 334450,00 

Total mijloace fixe   1257700,00 6,43% 411793,52 32,74% 

Procurarea combustibilului, 

carburanților și lubrifianților  
331110 203600,00 1,04% 97277,45 

659722,63 

Procurarea pieselor de schimb  332110 44990,00 0,23% 34990,00 

Procurarea produselor alimentare  333110 107800,00 0,55% 22185,00 

Procurarea medicamentelor și 

materialelor sanitare  
334110 4000,00 0,02% 3651,05 

Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și rechizitelor de birou  
336110 293360,00 1,50% 165890,67 

Procurarea materialelor de construcție  337110 2360,00 0,01% 2355,20 

Procurarea altor materiale  339110 577600,00 2,95% 247638,00 

Total stocuri de materiale 

circulante 
  1233710,00 6,31% 573987,37 46,53% 

Ponderea cea mai mare, în mărime de 53,80%, din totalul cheltuielilor curente destinate 

activității și întreținerii Comisiei Electorale Centrale, o reprezintă cheltuielile pentru retribuirea 

muncii personalului și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Astfel, suma 

de 8159690,00 lei a fost destinată retribuirii muncii, iar suma de 2366310,00 lei achitării 

contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Executarea la acest capitol este în proporție de 

93,40%. Neexecutarea în proporție 6,6% la acest capitol de cheltuieli constituie suma de 694691,18 

lei, ceea ce reprezintă suma alocată pentru retribuirea muncii funcționarilor din noua Direcție 

supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Deoarece 

schema de încadrare a fost aprobată începând cu 1 iulie 2022, suma pentru primele 6 luni ale anului 

2022 a rămas nevalorificată. La acest capitol, pe parcursul anului de gestiune obligațiile de plată a 

salariilor către demnitarii și funcționarii Aparatului CEC au fost realizate la timp. La fel, calculele 

și achitările drepturilor salariale cuvenite pentru perioada concediilor de odihnă, pentru perioada 

aflării în deplasare în interes de serviciu au fost efectuate conform prevederilor legale. Lunar au 

fost făcute toate transferurile la buget ale impozitului pe venit, ale contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii, precum și ale primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de 

salariați. 

Cuantumul cheltuielilor pentru servicii este de 2898682,98 lei, ceea ce constituie 60,91% 

din totalul cheltuielilor executate la capitolul dat. La această categorie, cheltuielile au fost destinate 

achitării serviciilor de furnizare a energiei electrice în sumă de 337530,59 lei, a serviciilor de 

furnizare a gazelor naturale, în primele luni ale anului 2022, în sumă de 156820,41 lei, a serviciilor 

de furnizare a energiei termice în ultimele luni ale anului 2022, în sumă de 127936,84 lei, a 

serviciilor de alimentare cu apă, a serviciilor de canalizare și a celor de autosalubritate – 31459,71 

lei. Serviciile informaționale sunt executate în sumă de 42227,00 lei și includ plățile pentru acces 

la rețeaua internet, abonament lunar, internet mobil, utilizarea sistemului informatic Elex, servicii 

de menținere a sistemului automatizat al evidenței contabile 1C, servicii de reînnoire a domeniilor 
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deținute de CEC (cec.md, votează.md), servicii de certificare a cheilor publice pentru semnătura 

electronică. În suma de 34400,26 lei, reflectată la servicii de telecomunicații, sunt incluse plățile 

pentru convorbirile telefonice, telefonie fixă și mobilă, pentru comunicații electronice IPTV și 

abonamentul pentru portalul privesc.eu. La elementul servicii de locațiune, suma executată de 

81780,00 lei reflectă plățile pentru locațiunea echipamentului și a sălilor pentru organizarea și 

desfășurarea evenimentului dedicat marcării a 25 ani de la constituirea CEC cu statut permanent. 

La categoria servicii de transport, suma de 43259,69 lei include costurile pentru asigurarea auto, 

testarea auto și taxa de drum, precum și pentru serviciile de transport contractate în vederea 

transportării delegațiilor oficiale participante la evenimentul dedicat marcării a 25 ani ai CEC. La 

linia bugetară servicii de reparații curente, în suma de 80181,00 lei intră costurile pentru reparația 

autovehiculelor, pentru serviciile de reparație și întreținere a aparatelor de aer condiționat și pentru 

serviciile de reparație a imprimantei. La formarea profesională, în 2022 au fost achitate mijloace 

financiare în sumă de 226081 lei pentru achiziționarea cursurilor de limbă engleză, pentru instruirea 

angajaților CEC. La categoria deplasări de serviciu peste hotare, au fost executate mijloace 

financiare în sumă de 319360,22 lei, dintre care 172539,00 lei pentru achiziționarea biletelor de 

avion și 146821,22 lei pentru cheltuieli de deplasare, diurnă, cazare și alte cheltuieli necesare. 

Pentru servicii de protocol, ce includ cheltuielile pentru organizarea primirii delegațiilor oficiale și 

a recepțiilor, au fost cheltuiți 288215,00 lei pentru desfășurarea evenimentului dedicat marcării a 

25 ani ai CEC și primirea altor delegații. În secțiunea servicii de pază sunt reflectate plățile pentru 

paza clădirii și paza cu pupitru, în mărime de 376549,68 lei.  

La capitolul servicii neatribuite altor alineate au fost executate cheltuieli în mărime de 

752881,58 lei, care cuprind servicii de audit intern al Sistemului de Management al Securității 

Informației (contractarea auditorilor pentru desfășurarea auditului intern al SMSI) și servicii de 

recertificare a Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației 

(contractarea Auditului de recertificare a SIMCSI ISO 9001 și ISO 27001), servicii de aprobare 

hidraulică și spălare a sistemelor de încălzire, servicii de verificare tehnică a contoarelor, servicii 

de spălătorie auto, plata pentru flori în asortiment, servicii de diagnosticare a tehnicii de calcul, 

servicii de traducere, servicii de reîncărcare a stingătoarelor, servicii de sistematizare a listelor 

electorale și de asistență în cadrul proiectului, servicii de asistență în dezvoltarea subsistemului 

informațional SSI „Control Financiar”, servicii de creație și proiectare grafică și machetare, servicii 

de creare a imaginii CEC pentru cărțile poștale, servicii de regizare video, de organizare și 

moderare a evenimentului, servicii de elaborare a caietului de sarcini privind Sistemul 

Informațional de Vot prin Internet (SIVI), servicii de elaborare a conceptului campaniei de 

informare privind conceptul Sistemului Informațional de Vot prin Internet și servicii de 

reprezentare și depunere a raportului anual WEM. 

În ceea ce privește compartimentul cheltuieli pentru servicii, sursele nevalorificate sunt în 

mărime de 1860407,02 lei, ceea ce constituie 39,09%, și includ suma de 16269,41 lei neexecutată 

la contractul privind furnizarea energiei electrice, 53579,59 lei sumă neexecutată la contractual 

privind furnizarea gazelor naturale, 230063,16 lei sumă neexecutată la contractual privind 

furnizarea energiei termice, 9776,29 lei sumă neexecutată la contractele privind serviciile de 

alimentare cu apă, serviciile de canalizare și cele de autosalubritate. Economiile formate la 

serviciile informaționale în sumă de 193773,0 lei cuprind în cea mai mare parte suma planificată 
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pentru serviciile de mentenanță funcțională și corectivă a SSI „Control Financiar”, care este în 

continuare în proces de dezvoltare și pe parcursul anului au fost contractate servicii de asistență în 

dezvoltarea acestuia. De asemenea, nu a fost executată suma planificată de 15000,0 lei pentru 

achiziționarea abonamentului la aplicația Zoom, din motiv că majoritatea întrunirilor s-au 

desfășurat cu prezență fizică. La prestarea serviciilor de telecomunicații, suma neexecutată în 

proporție de 31,88% reflectă economiile create pentru serviciile de telefonie fixă și serviciile de 

upgrade a sistemului de telefonie internă. Suma neexecutată la articolul servicii de transport în 

mărime de 6610,31 lei reprezintă economiile formate la asigurarea autovehiculelor aflate în 

gestiunea CEC. La categoria reparații curente, 29329,0 lei sunt surse neutilizate, cea mai mare 

parte din această sumă o reprezintă serviciile de reparație și întreținere a aparatelor de climatizare, 

din motiv că aceste servicii au fost contractate nu de la începutul anului, restul se referă la serviciile 

de reparație a coșului de fum și a canalelor de ventilare, a coolerelor de apă, precum și a rețelelor 

de gaze interioare și pe fațadă. De asemenea, s-au acumulat economii la formarea profesională în 

mărime de 27519,0 lei și din sursele alocate pentru deplasări în interes de serviciu în sumă de 

195639,78 lei. O economie impunătoare s-a format și din sursele planificate pentru deservirea 

delegațiilor în mărime de 139735,0 lei. Sursele preconizate pentru servicii poștale, abonarea la 

ediții periodice au rămas neutilizate, întrucât pentru aceste necesități au fost efectuate cheltuieli la 

finele anului 2021. 

Cu referire la capitolul servicii neatribuite altor alineate, a rămas neutilizată suma cea mai 

mare - 921062,42 lei. Această sumă reprezintă sumele alocate după 16 septembrie 2022, ca urmare 

a rectificării Legii bugetului de stat pentru anul 2022, pentru unele acțiuni/măsuri politice în 

conformitate cu Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023. Deoarece resursele financiare în 

acest scop au fost alocate în ultimele 4 luni ale anului 2022, Comisia nu a reușit să se încadreze în 

termenele pentru lansarea procedurii în acest sens, totodată, din cauza complexității unor acțiuni, 

aceste resurse nu au fost valorificate.  

La rubrica prestații sociale este indicată suma executată de 192121,43 lei, ceea ce constituie 

83,93% din sursele precizate, și care cuprind cheltuielile pentru plata de indemnizații la încetarea 

acțiunii contractului de muncă în sumă de 21294,76 lei, cheltuieli pentru indemnizații în legătură 

cu incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului în sumă 

de 40854,45 lei și alte prestații sociale ale angajatorilor în sumă de 72000,0 lei ce reflectă achitarea 

plății unice cu caracter excepțional. Sursele neutilizate, în proporție de 16,07% reflectă sumele 

neutilizate la articolul Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului în sumă de 35667,68 lei.  

În capitolul alte cheltuieli sunt reflectate cotizațiile în organizațiile internaționale, achitările 

către personalul de deservire tehnică, precum și plățile pentru indemnizația membrilor CEC. 

Executarea la acest capitol este în cuantum de 1496440,26 lei, ceea ce reprezintă 95,89% din suma 

alocată la acest capitol, și include 28410,00 lei pentru plata cotizației de membru al RECEF, 

516506,18 lei pentru remunerarea muncii șoferilor, a personalului tehnic, inclusiv contribuțiile de 

asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 29% și 533174,52 lei pentru achitarea 

indemnizației membrilor CEC, conform art. 21 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997. Suma 

neexecutată la acest capitol constituie este de 64159,74 lei, dintre care 63760,00 lei se referă la 
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cotizații în organizațiile internaționale din motiv că organizația internațională ACEEEO a fost 

desființată și, respectiv, cotizația de membru a rămas neutilizată. 

Cuantumul cheltuielilor privind activele nefinanciare precizate pentru anul 2022 este în 

mărime de 2491410,00 lei, ceea ce constituie 12,73% din totalul cheltuielilor destinate activității 

de bază a Comisiei. Executarea lor este în proporție de 39,57%. Această clasă cuprinde două 

subclase – mijloace fixe și stocuri de materiale circulante. Pe parcursul anului 2022 au fost 

achiziționate mijloace fixe în sumă totală de 411793,52 lei, ceea ce constituie 32,74%. La această 

componentă sunt incluse achiziționarea sistemului de degivrare a jgheaburilor și burlanelor 

sistemului pluvial, dulapuri antiefracție destinate depozitării dosarelor în arhiva CEC și dulap 

pentru păstrarea cadourilor diplomatice. Din această categorie face parte și capitolul procurarea 

activelor nemateriale, ceea ce constituie suma de 334450,00 lei pentru achiziționarea licențelor: 

pentru antivirus, pentru sistemul informațional al tipografiei CEC, FUDO security și ArcGis.  

Suma de 845906,48 lei neexecutată la capitolul mijloace fixe, ceea ce reprezintă 67,26%, 

revine preponderent procurării construcțiilor speciale, a mașinilor și utilajelor și a activelor 

nemateriale. Din această sumă, 180000,00 lei au fost destinați pentru achiziționarea copertinei, 

instalarea unei balustrade, inclusiv pentru acoperirea pragului cu material grunzuros, ca măsură de 

securitate în muncă, procedură care nu a fost realizată; suma nevalorificată de 72692,0 lei a fost 

planificată pentru microfon și cameră foto-video, cutter pentru legitimații, imprimantă 

multifuncțională (printer/scanner/ xerox), climatizatoare și divers mobilier. Suma planificată și 

nevalorificată în mărime de 216064,48 lei a fost destinată achiziționării sistemului de degivrare a 

jgheaburilor și burlanelor sistemului pluvial, iar suma de 100000,00 lei – procurării de storage. De 

asemenea, la capitolul active nemateriale suma de 277150,0 lei destinată pentru achiziționarea 

licențelor a fost nevalorificată. 

Pentru procurarea stocurilor de materiale circulante, pe parcursul anului au fost cheltuite 

mijloace financiare în sumă de 573987,37 lei, ce reprezintă 46,53% din suma precizată. În această 

categorie se reflectă cheltuieli pentru procurarea combustibilului – 97277,45 lei, pentru piese de 

schimb – 34990,00 lei, plăți pentru achiziționarea produselor alimentare, ceaiului, cafelei, în 

mărime de 22185,00 lei și pentru procurarea medicamentelor – 3651,05 lei. În anul 2022 au fost 

transferate mijloace bănești în sumă de 165890,67 lei pentru achiziționarea următoarelor materiale: 

rechizite de birou, agende, consumabile pentru imprimante, obiecte și mărfuri de uz gospodăresc, 

calendare de masă și de perete, efecte poștale și rechizite pentru organizarea evenimentului destinat 

marcării a 25 de ani ai CEC (pixuri cu imprimeu, agende cu imprimare, etichete, pungi și mărci 

poștale personalizate). Pentru materiale de construcții au fost cheltuiți 2355,20 lei. Suma de 

247638,00 lei a fost executată pentru procurarea altor materiale, precum: apa potabilă, blanchete 

pentru scrisori și hotărâri, cărți de vizită, legitimații de serviciu etc., materiale cu logou, căni, mape, 

carnete, diplome și suvenire. La capitolul stocuri de materiale, neexecutarea bugetului este de 

53,47%, fapt influențat de nerealizarea contractului privind achiziționarea combustibilului în sumă 

de 106322,5 lei, de asemenea nu au fost realizate sau au fost achiziționate la un cost mai mic ori 

într-o cantitate mai mică, în cea mai mare parte din sursele planificate pentru achiziționarea 

suvenirelor destinate organizării evenimentului dedicat marcării a 25 ani ai CEC, a consumabilelor 

pentru imprimante, a calendarelor de masă și de perete, a bunurilor anti-COVID și a unor bunuri 
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destinate activității curente a Comisiei în sumă 223438,08 lei. Totodată, neexecutarea sumei de 

329962,0 lei destinate pentru achiziționarea serviciilor de tipărire a culegerii „Electorala” și a 

Ghidului antifraudă și a altor materiale a influențat neexecutarea bugetului la acest capitol.  

Diagrama reprezintă repartizarea pe capitole de cheltuieli a surselor financiare alocate 

Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022, fără cei 8000,00 mii lei – sumă solicitată de a fi 

restituită în bugetul de stat.  

 

 

 

Cheltuieli de 

personal, 10526,00 

mii lei

54%

Cheltuieli pentru servicii, 

4759,09 mii lei

24%

Prestații sociale, 

228,90 mii lei

1%

Alte cheltuieli, 1560,60 mii lei

8%

Mijloace fixe, 1257,70 mii lei

7%

Stocuri de materiale circulante, 

1233,71 mii lei

6%

Ponderea cheltuielilor alocate Comisiei Electorale Centrale 

19566,0 

mii lei 
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2. Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi 

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 69/2021, în bugetul pentru anul 2022 au fost 

aprobate surse financiare în sumă de 8776,45 mii lei, în vederea organizării și desfășurării alegerilor 

locale noi din anul 2022, pentru care au fost constituite 15 consilii electorale de nivelul întâi și 25 

de birouri electorale. 

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, Comisiei Electorale Centrale, 

pentru anul 2022, i-au fost aprobate și alocate inițial, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

locale noi din anul 2022, resurse financiare în sumă de 2464,0 mii lei. Ulterior, conform Legii nr. 

112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, Comisiei i-au 

fost alocate suplimentar mijloace financiare în sumă de 3555,30 mii lei pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi. 

64%
4%

15%

1% 4%
5%

1% 2%

4%

Ponderea cheltuielilor din totalul cheltuielilor executate

Cheltuieli de personal - 9831,31 mii lei, ceea ce

constituie 63,82 %

Servicii comunale - 653,75 mii lei, ceea ce constituie

4,24 %

Servicii informationale, de telecomunicații, 

locațiune, transport, reparații curente, deplasări de 

serviciu, de pază și alte servicii - 2273,35 mii lei, 

ceea ce constituie 14,76 %                                                                            

Prestații sociale - indemnizații - 192,12 mii lei, ceea 

ce constituie 1,25 %

Remunerarea personalului tehnic - 646,73 mii lei,

ceea ce constituie 4,20 %

Remunerarea membrilor CEC - 821,30 mii lei, ceea

ce constituie 5,33 %

Mijloace fixe - 77,34 mii lei, ceea ce constituie 0,50

%

Licențe - 334,45 mii lei, ceea ce constituie 2,17 %

Stocuri de materiale circulante - 573,99 mii lei, ceea

ce constituie 3,73 %
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Astfel, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2022 au fost 

aprobate surse financiare în sumă totală de 6019,3 mii lei. Detalierea acestor mijloace este redată 

în tabelul de mai jos: 

Indicatori Cod 

Alocații 

aprobate 

inițial, lei 

Alocaţii în 

urma 

rectificării 

bugetului, 

lei 

TOTAL 

alocaţii 

precizate 

pentru anul 

2022, lei 

Cheltuieli de personal  21 464000,00 522600,00 986600,00 

Remunerarea muncii angajaților CEC 211180 359700,00 405100,00 764800,00 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100 104300,00 117500,00 221800,00 

Cheltuieli pentru servicii 22 211300,00 100600,00 311900,00 

Servicii informaționale  222210 72500,00 94700,00 165550,00 

Servicii de telecomunicații 222220 12000,00  0,00 13650,00 

Servicii de transport 222400 42000,00 5900,00 47900,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710 10000,00  0,00 10000,00 

Servicii financiare 222970 900,00  0,00 900,00 

Servicii poștale și curierat 222980 17100,00  0,00 17100,00 

Servicii neatribuite altor alineate 222990 56800,00  0,00 56800,00 

Alte cheltuieli curente 28 1345700,00 2791600,00 4137300,00 

Indemnizația în mărime de 35% angajaților CEC și 

indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

281600 1096800,00 2266800,00 3363600,00 

Remunerarea membrilor CEC 281900 248900,00 524800,00 773700,00 

Stocuri de materiale circulante 33 443000,00 140500,00 583500,00 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
331110 38400,00 42700,00 81100,00 

Procurarea produselor alimentare 333110 8100,00 1100,00 9200,00 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 
336110 275100,00  0,00 275100,00 

Procurarea altor materiale 339110 121400,00 96700,00 218100,00 

TOTAL 2464000,00 3555300,00 6019300,00 
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Repartizarea pe tipuri de cheltuieli a surselor financiare alocate Comisiei Electorale 

Centrale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2022 

 

Conform prevederilor art.150 alin. (4) din Codului electoral, alegerile locale noi au loc cel 

mult de 2 ori pe an, primăvara și toamna. Pentru anul 2022 Comisia Electorală Centrală a stabilit 

să se desfășoare alegeri locale noi în data de 29 mai 2022 și în data de 16 octombrie 2022. 

Astfel, prin hotărârile nr. 76 din 19 octombrie 2021, nr. 93 din 26 octombrie 2021, nr. 179 

din 30 noiembrie 2021, nr. 211 din 15 decembrie 2021, nr. 226 din 20 decembrie 2021, nr. 266 din 

18 ianuarie 2022, nr. 290 din 25 ianuarie 2022, nr. 320 din 15 februarie 2022 și nr. 373 din 25 

martie 2022, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 29 

mai 2022 alegeri locale noi în 10 localități: 

- c. Bobeica, raionul Hîncești; 

- c. Lozova, raionul Strășeni; 

- s. Hagimus, raionul Căușeni; 

- s. Moara de Piatră, raionul Drochia; 

- s. Glinjeni, raionul Fălești; 

- c. Ghetlova, raionul Orhei; 

2,98%

0,80%

0,17%

0,30%

0,94%

85,12%

1,35%

0,15%

4,57%

3,62%

Ponderea cheltuielilor alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi 

din anul 2022 

Servicii informationale și telecomunicații

Servicii de transport

Deplasari de serviciu in interiorul tarii

Servicii financiare și poștale

Servicii neatribuite altor aliniate

Cheltuieli pentru remunerarea muncii angajaților CEC, membrilor CEC și funcționarilor electorali ai consiliilor și birourilor
electorale
Procurarea combustibilului

Procurarea produselor alimentare

Procurarea rechizitelor de birou

Procurarea altor materiale, documente și materiale electorale, etc.
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- c. Horodiște, raionul Rezina; 

- s. Zăicani, raionul Rîșcani; 

- s. Zastînca, raionul Soroca; 

- s. Tătărești, raionul Strășeni. 

Prin hotărârile nr. 553 din 15 iunie 2022, nr. 573 din 30 iunie 2022 și nr. 612 din 29 iulie 

2022, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 16 octombrie 2022 alegeri locale noi 

pentru funcția de primar în 3 localități:  

- s. Sălcuța, raionul Căușeni; 

- c. Ialpujeni, raionul Cimișlia; 

- c. Braniște, raionul Rîșcani. 

În schemele și tabelele ce urmează este prezentată informația cu privire la sursele financiare 

precizate, redistribuite și executate în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale noi, 

pentru Comisia Electorală Centrală, pentru CICDE și pentru fiecare consiliu de circumscripție, 

inclusiv pe fiecare tur de scrutin separat. 

În vederea asigurării activității organelor electorale inferioare constituite pentru organizarea 

și desfășurarea alegerilor locale noi și a asigurării activităților planificate ale CICDE în perioada 

electorală, mijloacele financiare alocate Comisiei au fost redistribuite, după cum urmează: 

Denumire 

Total 

alocații 

precizate,  

lei 

Alocații 

precizate 

CEC,  

lei 

Redistribuit 

CECE 

29.05.2022, 

lei 

Redistribuit 

CECE 

16.10.2022,  

lei 

Redistribuit 

CICDE, 

 lei 

Remunerarea muncii 

angajaților conform statelor 
764800,00 648376,00 0,00 0,00 116424,00 

Contribuții de asigurări sociale 

de stat obligatorii 
221800,00 188036,00 0,00 0,00 33764,00 

Servicii informaționale  165550,00 154066,00 4000,00 1200,00 0,00 

Servicii de telecomunicații 13650,00 0,00 13450,00 4350,00 0,00 

Servicii de transport 47900,00 2950,00 0,00 0,00 41100,00 

Deplasări de serviciu în 

interiorul țării 
10000,00 46,00 8260,00 5544,00 0,00 

Servicii financiare 900,00 300,00 0,00 0,00 600,00 

Servicii poștale și curierat 17100,00 38,00 14506,00 5940,00 0,00 

Servicii neatribuite altor 

alineate 
56800,00 43150,00 0,00 0,00 12400,00 

Indemnizația în mărime de 

35% angajaților CEC și 

indemnizația funcționarilor 

electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și 

a funcționarilor aparatelor de 

lucru ale acestora, inclusiv 

3363600,00 1483136,00 1270250,00 502854,00 0,00 
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contribuții sociale de stat 

obligatorii 

Remunerarea membrilor CEC 773700,00 1086060,00 0,00 0,00 0,00 

Procurarea combustibilului, 

carburanților și lubrifianților 
81100,00 44,00 66402,00 22498,00 0,00 

Procurarea produselor 

alimentare 
9200,00 1100,00 0,00 0,00 8100,00 

Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc și rechizitelor de 

birou 

275100,00 31156,00 15900,00 6100,00 9100,00 

Procurarea altor materiale 218100,00 172700,00 12960,00 8640,00 23800,00 

TOTAL 6019300,00 3811158,00 1405728,00 557126,00 245288,00 

2.1 Cheltuielile Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor în autoritățile 

administrației publice locale 

Cheltuielile conform 

clasificației bugetare 
Cod 

Cheltuieli 

aprobate, 

lei 

Ponderea 

din totalul 

cheltuielilor 

Cheltuieli 

executate, 

lei 

% 

executării 

Surse 

neutilizate, 

lei 

Remunerarea muncii 

angajaților conform 

statelor 

211180 648376,00 17,01% 596931,05 92,07% 51444,95 

Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii 
212100 188036,00 4,93% 173110,04 92,06% 14925,96 

Total cheltuieli de 

personal 
  836412,00 21,95% 770041,09 92,06% 66370,91 

Servicii informaționale 222210 154066,00 4,04% 92015,00 59,72% 62051,00 

Servicii de transport 222400 2950,00 0,08% 0,00 0,00% 2950,00 

Deplasări de serviciu în 

interiorul țării 
222710 46,00 0,00% 0,00 0,00% 46,00 

Servicii financiare 222970 300,00 0,01% 0,00 0,00% 300,00 

Servicii poștale și curierat 222980 38,00 0,00% 0,00 0,00% 38,00 

Servicii neatribuite altor 

alineate 
222990 43150,00 1,13% 10708,00 24,82% 32442,00 

Total cheltuieli pentru 

servicii 
  200550,00 5,26% 102723,00 51,22% 97827,00 

Indemnizația în mărime 

de 35% angajaților CEC, 

inclusiv contribuții sociale 

de stat obligatorii 

281600 1483136,00 38,92% 1365090,68 92,04% 118045,32 

Remunerarea membrilor 

CEC 
281900 1086060,00 28,50% 1082771,22 99,70% 3288,78 

Total alte cheltuieli   2569196,00 67,41% 2447861,90 95,28% 121334,10 

Procurarea 

combustibilului, 
331110 44,00 0,00% 0,00 0,00% 44,00 
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carburanților și 

lubrifianților 

Procurarea produselor 

alimentare 
333110 1100,00 0,03% 0,00 0,00% 1100,00 

Procurarea materialelor de 

uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 

336110 31156,00 0,82% 750,00 2,41% 30406,00 

Procurarea altor materiale 339110 172700,00 4,53% 65435,82 37,89% 107264,18 

Total stocuri de 

materiale circulante 
  205000,00 5,38% 66185,82 32,29% 138814,18 

La capitolul Cheltuieli de personal, ce include remunerarea muncii peste durata normală a 

timpului de muncă, inclusiv în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi în zilele de repaus, executarea 

surselor alocate este în mărime de 770041,09 lei, ceea ce constituie 92,06% din sumele precizate.  

Compartimentul Servicii este executat în proporție de 51,22%, ceea ce constituie 102723,0 

lei și include cheltuielile pentru servicii de asigurare a accesului la internet pentru organele 

electorale inferioare (CECE și BESV) și implementarea și menținerea SI 1C în sumă de 92015,0 

lei și servicii de restabilire a ștampilelor pentru activitatea CECE-lor în sumă de 10708,00 lei 

Sursele neutilizate în sumă de 97827,0 lei reprezintă economiile formate la serviciile 

informaționale, precum și la serviciile de restabilire a ștampilelor. 

La capitolul Alte cheltuieli, sunt reflectate cheltuielile pentru indemnizația de 35% 

angajaților CEC, cheltuielile pentru achitarea indemnizației membrilor CEC și remunerarea 

personalului tehnic în perioada electorală. Nivelul executării la capitolul dat este în mărime de 

2447861,9 lei, ceea ce constituie 95,28% din totalul surselor financiare planificate. 

La capitolul active financiare sunt reflectate cheltuielile pentru procurarea materialelor și 

documentelor electorale necesare pentru asigurarea procesului electoral. Nivelul executării la acest 

capitol constituie 32,29%. 

În total, la activitatea 00063 „Alegeri în autoritățile publice locale”, CEC a executat bugetul 

în proporție de 88,87%, ceea ce constituie 3386811,81 lei din totalul 3811158,00 lei precizat. 

2.2 Cheltuielile consiliilor electorale, la activitatea 00063 „Alegeri în autoritățile publice locale” 

Pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale 

secțiilor de votare în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022, inclusiv în cel de-al doilea tur de 

scrutin, au fost alocate resurse financiare în sumă totală de 1405,7 mii lei, după cum urmează: 

1. CECE s. Hagimus nr. 10/15, raionul Căușeni 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL   88902,00 88119,90 

99,12% 
Bunuri și servicii 22 2992,00 2211,50 

Servicii informaționale  222210 400,00 368,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1000,00 998,00 
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Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 735,00 0,00 

Servicii poștale  222980 857,00 845,50 

Alte cheltuieli curente 28 80152,00 80151,08 

Indemnizația funcționarilor electorali ai 

consiliilor și birourilor electorale, precum și a 

funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii  

281600 80152,00 80151,08 

Stocuri de materiale circulante 33 5758,00 5757,32 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 4198,00 4197,32 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1000,00 1000,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea 

pentru ziua alegerilor)  
339110 560,00 560,00 

2. CECE s. Moara de Piatră nr. 14/15, raionul Drochia 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  91349,00 83499,52 

91,40% 

Bunuri și servicii 22 3383,00 2418,68 

Servicii informaționale  222210 400,00 0,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1000,00 982,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 1120,00 645,60 

Servicii poștale  222980 863,00 791,08 

Alte cheltuieli curente 28 80152,00 73267,28 

Indemnizația funcționarilor electorali ai 

consiliilor și birourilor electorale, precum și a 

funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii  

281600 80152,00 73267,28 

Stocuri de materiale circulante 33 7814,00 7813,56 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 6254,00 6253,56 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1000,00 1000,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 560,00 560,00 

3. CECE s. Glinjeni nr. 17/1, raionul Fălești 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  142739,00 137179,15 

96,10% 

Bunuri și servicii 22 4586,00 1389,61 

Servicii informaționale 222210 400,00 0,00 

Servicii de telecomunicații 222220 1800,00 0,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710 959,00 0,00 

Servicii poștale 222980 1427,00 1389,61 

Alte cheltuieli curente 28 125973,00 123677,55 
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Indemnizația funcționarilor electorali ai 

consiliilor și birourilor electorale, precum și a 

funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii 

281600 125973,00 123677,55 

Stocuri de materiale circulante 33 12180,00 12111,99 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților 
331110 9600,00 9531,99 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou 
336110 1300,00 1300,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor) 
339110 1280,00 1280,00 

4. CECE c. Bobeica nr. 20/3, raionul Hâncești 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  160683,00 160201,90 

99,70% 

Bunuri și servicii 22 3969,00 3494,70 

Servicii informaționale  222210 400,00 0,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1400,00 1326,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 222710 448,00 448,00 

Servicii poștale  222980 1721,00 1720,70 

Alte cheltuieli curente 28 148929,00 148927,20 

Indemnizația funcționarilor electorali ai 

consiliilor și birourilor electorale, precum și a 

funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii  

281600 148929,00 148927,20 

Stocuri de materiale circulante 33 7785,00 7780,00 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 4085,00 4080,00 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 2100,00 2100,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea 

pentru ziua alegerilor)  
339110 1600,00 1600,00 

5. CECE c. Ghetlova nr. 25/13, raionul Orhei 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  263478,00 261123,90  

Bunuri și servicii 22 5802,00 3451,61 

99,10% 

Servicii informaționale  222210 400,00 0,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1950,00 0,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 518,00 518,00 

Servicii poștale  222980 2934,00 2933,61 

Alte cheltuieli curente 28 243933,00 243931,29 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor 

și birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 243933,00 243931,29 
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Stocuri de materiale circulante 33 13743,00 13741,00 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 7543,00 7541,00 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 3000,00 3000,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 3200,00 3200,00 

6. CECE c. Horodiște nr. 26/9, raionul Rezina 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  138122,00 137440,57 

99,50% 

Bunuri și servicii 22 3675,00 3535,79 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1200,00 1188,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 623,00 498,40 

Servicii poștale  222980 1452,00 1449,39 

Alte cheltuieli curente 28 127166,00 127163,96 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor 

și birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 127166,00 127163,96 

Stocuri de materiale circulante 33 7281,00 6740,82 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 4257,00 3717,50 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1666,00 1665,55 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 1358,00 1357,77 

7.  CECE s. Zăicani nr. 27/28, raionul Râșcani 

Indicatori 
Cod 

 

Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  94001,00 93723,24 

99,70% 

Bunuri și servicii 22 3809,00 3562,76 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1000,00 1000,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 1540,00 1297,80 

Servicii poștale  222980 869,00 864,96 

Alte cheltuieli curente 28 80152,00 80151,08 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor 

și birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 80152,00 80151,08 

Stocuri de materiale circulante 33 10040,00 10009,40 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 8480,00 8454,50 
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Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1000,00 994,90 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 560,00 560,00 

8. CECE s. Zastânca nr. 29/35, raionul Soroca 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  141375,00 119263,72 

84,35% 

Bunuri și servicii 22 4784,00 1435,92 

Servicii informaționale  222210 400,00 0,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1500,00 0,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 1554,00 256,56 

Servicii poștale  222980 1330,00 1179,36 

Alte cheltuieli curente 28 119001,00 106008,61 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor 

și birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 11908401,00 106008,61 

Stocuri de materiale circulante 33 17590,00 11819,19 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 15170,00 9399,19 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1300,00 1300,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 1120,00 1120,00 

9. CECE c. Lozova nr. 30/11, raionul Strășeni 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL  198526,00 198403,94 

99,93% 

Bunuri și servicii 22 4601,00 4600,21 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1600,00 1600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 399,00 399,00 

Servicii poștale  222980 2202,00 2201,21 

Alte cheltuieli curente 28 184640,00 184636,02 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor 

și birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 184640,00 184636,02 

Stocuri de materiale circulante 33 9285,00 9167,71 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 4395,00 4277,71 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 2650,00 2650,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 2240,00 2240,00 
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10. CECE s. Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL   86553,00 86514,54 

99,95% 

Bunuri și servicii 22 82767,00 82766,04 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1000,00 1000,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 364,00 364,00 

Servicii poștale  222980 851,00 850,96 

Alte cheltuieli curente 28 80152,00 80151,08 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor 

și birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 80152,00 80151,08 

Stocuri de materiale circulante 33 3786,00 3748,50 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 2226,00 2188,50 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1000,00 1000,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 560,00 560,00 

Pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale 

secțiilor de votare în cadrul alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, inclusiv în cel de-al doilea 

tur de scrutin din 30 octombrie 2022, au fost alocate resurse financiare în sumă totală de 557,13 

mii lei, după cum urmează: 

1. CECE s. Sălcuța nr. 10/20, raionul Căușeni 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL   144873,00 140644,05 

97,08% 

Bunuri și servicii 22 4602,00 3097,03 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1200,00 1200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 1470,00 0,00 

Servicii poștale  222980 1532,00 1497,03 

Alte cheltuieli curente 28 132182,00 129503,43 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 132182,00 129503,43 

Stocuri de materiale circulante 33 8089,00 8043,59 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 4499,00 4460,59 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1550,00 1547,00 
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Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 2040,00 2036,00 

2. CECE c. Ialpujeni nr. 11/11, raionul Cimișlia 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL   135963,00 131056,39 

 

 

 

 

 

 

96,39% 

Bunuri și servicii 22 4014,00 2968,26 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1200,00 1200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 994,00 0,00 

Servicii poștale  222980 1420,00 1368,26 

Alte cheltuieli curente 28 125209,00 121382,95 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 125209,00 121382,95 

Stocuri de materiale circulante 33 6740,00 6705,18 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 3390,00 3355,18 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 1550,00 1550,00 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 1800,00 1800,00 

3. CECE c. Braniște nr. 27/6, raionul Rîșcani 

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

TOTAL   276290,00 270230,16 

97,80% 

Bunuri și servicii 22 8418,00 5521,61 

Servicii informaționale  222210 400,00 400,00 

Servicii de telecomunicații  222220 1950,00 1400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 3080,00 784,00 

Servicii poștale  222980 2988,00 2937,61 

Alte cheltuieli curente 28 245463,00 243931,29 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 245463,00 243931,29 

Stocuri de materiale circulante 33 22409,00 20777,26 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 14609,00 13126,53 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 3000,00 2850,73 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea pentru 

ziua alegerilor)  
339110 4800,00 4800,00 
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În tabelul de mai jos este reflectată structura executării cheltuielilor de către toate organele 

electorale constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2022:  

Indicatori Cod 
Cheltuieli 

precizate, lei 

Cheltuieli 

executate, lei 

Nivelul 

executării 

Servicii 22 57250,00 40302,64 70,40% 

Servicii informaționale  222210 5200,00 3168,00 60,92% 

Servicii de telecomunicații  222220 17800,00 11894,00 66,82% 

Deplasări de serviciu în interiorul țării  222710 13804,00 5211,36 37,75% 

Servicii poștale  222980 20446,00 20029,28 97,96% 

Alte cheltuieli curente 28 1773104,00 1742882,82 98,30% 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor 

aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii  

281600 1773104,00 1742882,82 98,30% 

Stocuri de materiale circulante 33 132500,00 124215,52 93,75% 

Procurarea combustibilului, carburanților și 

lubrifianților  
331110 88706,00 80583,57 90,84% 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și 

rechizitelor de birou  
336110 22116,00 21958,18 99,29% 

Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea)  339110 21678,00 21673,77 99,98% 

TOTAL alegeri locale noi din anul 2022  1962854,00 1907400,98 97,17% 

La capitolul servicii sunt reflectate serviciile de asigurare a accesului la internet pentru 

contabilii consiliilor electorale și telecomunicații pentru CECE și BESV, suma pentru deplasări și 

comisionul pentru transferul indemnizațiilor funcționarilor electorali și al deplasărilor, prin 

sistemul poștal. Nivelul mediu al executării este de 70,40%. 

Cheltuielile aferente achitării indemnizației funcționarilor electorali ai consiliilor și 

birourilor electorale, precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, numiți prin 

hotărârile de constituire, conform prevederilor Codului electoral, sunt în mărime de 1742882,82 

lei, ce constituie 98,30% din suma precizată la această linie bugetară. 

Capitolul stocuri de materiale circulante reflectă cheltuielile pentru procurarea 

combustibilului (deplasarea între consiliu și CEC, către BESV arondate, pentru primirea și predarea 

materialelor și documentelor electorale, primirea calculatoarelor, recepționarea listelor electorale, 

primirea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale, a buletinelor de vot etc.), pentru 

procurarea rechizitelor de birou necesare activității CECE și BESV etc. Nivelul mediu al executării 

la acest capitol constituie 93,75%. 
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INFORMAȚII 

privind deplasările de serviciu efectuate de personalul Comisiei electorale Centrale 

în anul 2022 finanțate din bugetul Comisiei Electorale Centrale 

 

(lei) 

Nr. 

d/o 

Destinația, scopul vizitei 

și perioada 

Actul de delegare în 

deplasare și persoanele 

delegate 

Costul deplasării inclusiv, 

transport avia/local, cazare, 

diurnă, asigurare medicală 

și teste PCR Covid 19, după 

caz 

1. 

Republica Cehă, or. Praga. 

Participarea la evenimentul 

de lansare a Rețelei 

regionale din Europa pentru 

încurajarea femeilor în 

alegeri. 

Perioada 18-21 mai 2022 

Dispoziția nr. 110-P din 10 

mai 2022  

Rotari Iulia, consultant 

principal, Serviciul achiziții 

publice și logistică. 

Hamâc Diana, consultant, 

Direcția juridică 

6350,50 

2. 

Republica Cehă, or. Praga 

Participare la Simpozionul 

„Influența externă asupra 

instituțiilor democratice”. 

Perioada 24-28 mai 2022 

Dispoziția nr. 111-P din 10 

mai 2022 

Berlinschii Alexandr, 

secretarul Comisiei 

Electorale Centrale 

7715,18 

3. 

Republica Estonia, or. 

Tartu. 

Participarea la Conferința 

Parteneriatului Estic 

privind 

democrația/guvernarea 

electronică cu genericul 

„Dezinformarea în epoca 

digitală - Efectele asupra 

democrației, statului și 

societății”. 

Perioada 19-21 mai 2022 

Dispoziția nr. 116-P din 13 

mai 2022  

Vanghelii Teodora, membru 

CEC 

600,00 

4. 

Republica Ungară, or. 

Budapesta. 

Participare la Forumul 

Regional European al 

Summitului Global pentru 

Democrație 2022. 

Perioada 07-10 iunie 2022 

Dispoziția nr. 131-P din 26 

mai 2022  

Berlinschii Alexandr, 

secretarul Comisiei 

Electorale Centrale 

Pasat Corneliu, șef adjunct, 

Direcția comunicare, relații 

publice și mass-media 

 

37156,10 

5. 
Republica Kazahstan. Dispoziția nr. 138-P din 27 

mai 2022  
59484,26 
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Participare la observarea 

referendumului republican 

din Kazahstan. 

Perioada 03-07 iunie 2022 

Postica Pavel, 

vicepreședintele Comisiei 

Electorale Centrale 

Sîrbu Rodica, șef, Direcția 

comunicare, relații publice 

și mass-media  

6. 

Republica Cehă, or. Praga. 

Participare la Workshop-ul 

„Soluții digitale în 

raportarea, revizuirea și 

publicarea finanțelor 

politice”. 

Perioada 25-28 septembrie 

2022 

Dispoziția nr. 302-P din 8 

septembrie 2022 

Stepaniuc-Balmuș Silvia, 

șef, Direcția supraveghere și 

control privind finanțarea 

partidelor politice și a 

campaniilor electorale, 

Brînza Ion, șef adjunct, 

Direcția supraveghere și 

control privind finanțarea 

partidelor politice și a 

campaniilor electorale  

6199,64 

7. 

Republica Letonă, or. Riga. 

Participare la programul de 

observare și schimb de 

experiență în cadrul 

alegerilor parlamentare din 

Republica Letonă. 

Perioada 29 septembrie-03 

octombrie 2022 

Dispoziția nr. 304-P din 8 

septembrie 2022 

Postica Pavel, 

vicepreședintele Comisiei 

Electorale Centrale 

Lupașco Ludmila, membru 

CEC 

40290,24 

8. 

Republica Georgia, or. 

Tsinandali. 

Participare la cea de-a 10-a 

conferință anuală a 

organizațiilor de 

management electoral. 

Perioada 23-27 octombrie 

2022 

Dispoziția nr. 344-P din 03 

octombrie 2022 

Berlinschii Alexandr, 

secretarul Comisiei 

Electorale Centrale 

Oala Veronica, șef adjunct, 

Direcția management 

alegeri  

46101,22 

9. 

Regatul Belgiei, or. 

Bruxelles. 

Participare la reuniunea 

ordinară a Dialogului în 

formatul RM-UE privind 

Drepturile Omului. 

Perioada 18-20 octombrie 

2022 

Dispoziția nr. 365-P din 17 

octombrie 2022 

Postica Pavel, 

vicepreședintele Comisiei 

Electorale Centrale  
13509,50 

Italia, or. Veneția. 

Participare la cea de-a 132-

a sesiune plenară a 

Comisiei de la Veneția. 

Perioada 21-22 octombrie 

2022 

Dispoziția nr. 365-P din 17 

octombrie 2022 

Postica Pavel, 

vicepreședintele Comisiei 

Electorale Centrale 

16098,95 



72 

10. 

Statele Unite ale Americii, 

or. Los Angeles. 

Vizita de studii privind 

procesele electorale. 

Perioada 03-11 noiembrie 

2022 

Dispoziția nr. 387-P din 28 

octombrie 2022 

Berlinschii Alexandr, 

secretarul Comisiei 

Electorale Centrale 

44294,72 

11. 

Republica Kazahstan, or. 

Astana. 

Participare la observarea 

alegerilor prezidențiale 

anticipate. 

Perioada 17-22 noiembrie 

2022 

Dispoziția nr.4 13-P din 8 

noiembrie 2022 

Postolache Vasile, membru 

CEC, 

Munteanu Ludmila, 

consultant superior, Direcția 

Direcției management 

alegeri 

30028,00 

12. 

Republica Cehă, Praga. 

Participare la lansarea 

„Comunității de practică 

pentru transparența 

campaniilor online”. 

Perioada 28 noiembrie-01 

decembrie 2022 

Dispoziția nr .444 din 24 

noiembrie 2022  

Stepaniuc-Balmuș Silvia, 

șef, Direcția supraveghere și 

control privind finanțarea 

partidelor politice și a 

campaniilor electorale 

3212,74 
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Finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat în anul 2022 

În Legea bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 205/2021, au fost aprobate și distribuite în 

bugetul Comisiei Electorale Centrale alocații pentru finanțarea partidelor politice în sumă de 42 

031 000,00 lei. 

Această sumă, potrivit art. 27 alin. (1) al Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, a fost 

distribuită partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare anticipate 

din 11 iulie 2021, alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 și alegerile locale generale din 20 

octombrie 2019, după cum urmează: 

a) 30% partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile parlamentare, 

suma de 12 609 300,00 lei; 

b) 30% partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile locale 

generale, suma de 12 609 300,00 lei; 

c) 15% partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile prezidențiale, 

suma de 6 304 650,00 lei; 

d) 7,5% partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare, suma de 3 152 325,00 lei; 

e) 7,5% partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul alegerilor locale, 

suma de 3 152 325,00 lei; 

f) 5% partidelor politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare, suma de 2 101 550,00 lei; 

g) 5% partidelor politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor locale, suma 

de 2 101 550,00 lei. 

Prin hotărârea nr. 264/2022, în vederea executării prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea 

nr. 294/2007 privind partidele politice, conform cărora cuantumul alocațiilor lunare destinate 

finanțării partidelor se determină proporțional cu performanțele obținute de acestea, Comisia a 

stabilit:  

- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice 

și blocurilor electorale în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în 

mărime de 0,7173985 lei; 

- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice 

și blocurilor electorale în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime 

de 0,3622262 lei;  

- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile prezidențiale 

din 1 noiembrie 2020 în mărime de 0,5780775 lei;  

- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 6567,3437500 lei;  

- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor locale 

generale din 20 octombrie 2019 în mărime de 63,7760986 lei;  

- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 10945,5729167 lei; 

lex:LPLP20161216279
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- cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor locale 

generale din 20 octombrie 2019 în mărime 103,6880797 lei. 

Tabelul ce urmează prezintă numărul partidelor politice beneficiare de alocații la bugetul de stat. 

Numărul partidelor politice care, conform HCEC nr. 264/2022, sunt 

beneficiare de alocații de la bugetul de stat 
36 

Numărul partidelor politice care au primit alocații din bugetul de stat 

pentru tot anul 2022 
23 

Numărul partidelor politice care au primit alocații din bugetul de stat 

pentru 11 luni* 
2 

Numărul partidelor politice care au primit alocații din bugetul de stat 

pentru lunile iulie-decembrie 2022, iar pentru 6 luni (perioada ianuarie-

iunie 2022) au fost lipsite de alocații  

1 

Numărul partidelor politice care nu au prezentat informația cu privire la 

contul bancar destinat alocațiilor de la bugetul de stat și nu au beneficiat 

de acestea în anul 2022  

5 

Numărul partidelor politice lipsite de alocații pentru 6 luni (perioada 

ianuarie-iunie 2022) și nici nu au prezentat informația cu privire la contul 

bancar destinat alocațiilor de la bugetul de stat, respectiv nu au primit 

alocații în anul 2022 

2 

Numărul partidelor politice lipsite de alocații pentru perioada ianuarie - 

decembrie 2022 
2 

Numărul partidelor politice lipsite de alocații până la atingerea sumei de 

19052,71 lei în anul 2022, iar toate ordinele de plată înaintate la trezoreria 

de stat au fost respinse cu mențiunea „Nu a fost identificat în registru 

codul fiscal al beneficiarului și IBAN” 

1 

Notă: * - Sumele pentru decembrie 2022 au fost restituite sau respinse de trezorerie cu mențiunile „Codul fiscal 

incorect” și „Nu a fost identificat în registru codul fiscal al beneficiarului și codul IBAN”. 

23 PP
2 PP

1 PP

5 PP

2 PP

2 PP 1 PP

Numărul partidelor politice
Partide politice care au primit alocații din 

bugetul de stat pentru tot anul 2022

Partide politice care au primit alocații din 

bugetul de stat pentru 11 luni

Partide politice care au primit alocații din 

bugetul de stat pentru lunile iulie-decembrie 

2022, iar pentru 6 luni, perioada ianuarie -

iunie 2022 au fost lipsite de alocații 

Partide politice care nu au prezentat informația 

cu privire la contul bancar destinat alocațiilor 

de la bugetul de stat și nu au beneficiat de 

acestea în anul 2022 
PP - Partide Politice
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Alocațiile de la bugetul de stat se virează lunar, de către Comisia Electorală Centrală, într-

un cont bancar deschis de către partidul politic, destinat exclusiv alocațiilor de la bugetul de stat. 

În acest sens, pentru performanțele obținute în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, 

au beneficiat de alocații de la bugetul de stat 16 partide politice din 23. Pentru performanțele 

obținute în alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 au beneficiat de alocații de la bugetul 

de stat 22 partide politice din 28, iar pentru performanțele obținute în alegerile prezidențiale din 1 

noiembrie 2020 au beneficiat de alocații de la bugetul de stat 9 partide politice din 10.  

În tabelele nr. 1 și 2 de mai jos sunt incluse cuantumurile alocațiilor de la bugetul de stat, 

pentru anul 2022, ce au fost distribuite partidelor politice beneficiare pentru performanțele obținute 

la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 și alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, precum și plățile pe fiecare tip de cheltuieli 

ale partidelor politice din alocațiile de la bugetul de stat prezentate în informația lunară privind 

cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat. 

 



Tabel nr. 1 

 

Partide politice care au primit alocații de la bugetul de stat în anul 2022 pentru alegerile parlamentare anticipate din 2021,  

alegerile locale generale din 2019 și alegerile prezidențiale din 2020 

(lei) 

Nr. 

d/o 
Partidul politic 

Alegerile parlamentare din 

11.07.2021 

Alegerile locale generale din 

20.10.2019 

Alegerile 

prezidențiale 

din 

01.11.2020 
Total 

finanțat în 

anul 2022 

proporțional: proporțional: proporțional: 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile 

parlamentare 

cu femeile 

alese 

efectiv 

cu tineri 

aleși 

efectiv 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile locale 

generale 

cu femeile 

alese 

efectiv 

cu tineri  

aleși efectiv 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile 

prezidențiale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Partidul Politic Partidul 

Social Democrat European 

(fostul Partid Democrat din 

Moldova) 

228520,11 0,00 0,00 2470281,02 863273,27 484015,96 0,00 4046090,36 

2 
Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 
1072533,16 315232,50 131346,88 393764,47 71174,13 27373,65 0,00 2011424,79 

3 
Mişcarea Profesioniştilor 

„Speranţa – Надежда” 
22206,36 0,00 0,00 3048,10 0,00 0,00 0,00 25254,46 

4 Partidul Liberal  0,00 0,00 0,00 133011,64 10331,76 7465,52 14010,00 164818,92 

5 

Partidul Politic „Uniunea 

Creștin-Socială din 

Moldova” (fosta Mișcare 

social-politică „Forța Nouă) 

0,00 0,00 0,00 66974,17 765,31 4977,03 0,00 72716,51 

6 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova” 

2359572,95 709273,13 131346,88 3634800,47 924498,32 632082,53 0,00 8391574,28 
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7 
Pаrtidul Politic Partidul 

Verde Ecologist 
10347,76     31513,68 6122,51 3732,77  51716,72 

8 
Partidul politic „Partidul 

Nostru” 
517387,79     586554,28 75766,01 72166,90 1581196,98 2833071,96 

9 Partidul Naţional Liberal       28979,54 3061,25 1244,26 28020,00 61305,05 

10 

Partidul Politic ALIANȚA 

PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR (succesor al 

Partidului Politic 

„UNIUNEA SALVAȚI 

BASARABIA”) 

      103803,88 13775,64 16175,34 28020,00 161774,86 

11 
Partidul Liberal Democrat 

din Moldova 
      669372,22 163011,71 138112,52 128236,10 1098732,55 

12 Partidul „Patrioţii Moldovei” 7653,21     6102,79 2295,94 1244,26   17296,20 

13 
Partidul politic „Partidul 

Stînga Europeană” 
      4790,08       4790,08 

14 
Partidul politic Mişcarea 

Populară Antimafie 
      2651,50       2651,50 

15 
Partidul Politic „Democraia 

Acasă” 
182979,66     32769,88 3061,25 2488,51   221299,30 

16 
Partidul Regiunilor din 

Moldova 
9974,69             9974,69 

17 
Partidul Acţiunea 

Democratică 
      12066,48 765,31 2488,51   15320,30 

18 
Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
294282,60     1527728,70 379978,00 253828,42 304697,73 2760515,45 

19 

Partidul Politic ALIANȚA 

PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR (fostul Partid 

Politic „Partidul Popular 

Românesc”) 

62120,97     55125,03 3826,57 3732,77 28020,00 152825,34 

20 

Partidul Politic „Partidul 

Popular European din 

Moldova” 

      76093,57 10714,38 2488,51   89296,46 
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21 
Partidul Politic „Partidul 

Unității Naționale” 
57213,96     211767,56 13775,64 26129,40 188476,40 497362,96 

22 
Partidul Politic „Partidul 

Acțiune și Solidaritate” 
6669679,57 1970203,13 1576162,5 1527728,70 379978,00 253828,42 3382690,05 15760270,37 

23 
Partidul Politic „VOINȚA 

POPORULUI” 
      53351,57 3061,25 9954,06   66366,88 

24 

Partidul Politic „Partidul 

Acțiunii Comune – 

Congresul Civic” 

97012,36             97012,36 

25 
Partidul Politic „Puterea 

Oamenilor” 
13885,97             13885,97 

26 

Partidul Politic „Partidul 

Dezvoltării și Consolidării 

Moldovei” 

54364,46             54364,46 

Total finanțat în anul 2022 38681712,78 

  



Tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor politice din alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022 

(lei) 

Indicatori 
Partidul 

Liberal 

Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

Partidul Social 

Democrat 

European 

Partidul Politic 

„Partidul 

Socialiștilor din 

Republica 

Moldova” 

Partidul 

Comuniștilo

r din 

Republica 

Moldova 

Partidul 

politic 

„Partidul 

Nostru” 

Partidul Politic 

„ALIANŢA 

PENTRU 

UNIREA 

ROMÂNILOR”* 

Partidul Politic 

„UNIUNEA 

SALVAȚI 

BASARABIA” 

Sold la începutul perioadei de raportare 54.154,74 150.916,16 257.468,23 301.896,80 3.688.458,29 567.640,40 4.149,80 38,25 

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 

2022: 
164.818,92 1.098.732,55 4.046.090,36 8.391.574,28 2.011.424,79 2.833.071,96 274.156,48 40.443,72 

Plăți pentru următoarele destinații, total: 211.352,07 1.108.947,79 3.353.184,64 6.283.309,51 2.328.440,67 1.138.197,67 223.168,97 36.644,90 

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 129.682,22 307.235,75 556.172,87 2.252.098,75 201.873,31 233.503,79 15.314,30 24.414,52 

Cheltuieli de personal 17.951,14 407.340,00 584.150,94 891.087,52 1.052.575,78 102.068,94 12.400,00 8.660,39 

Cheltuieli pentru presă şi materiale 

promoţionale 
3.283,83 0,00 203.827,20 797.367,70 541.741,10 0,00 13.073,83 0,00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 86.500,00 102.155,35 15.400,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 3.436,52 21.103,31 47.301,51 192.767,81 13.232,31 224.463,90 4.506,10 400,00 

Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din 

străinătate 
0,00 0,00 11.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile 

internaţionale din care partidul face parte 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare 

activităţii partidului 
0,00 15.084,00 5.280,00 125.936,30 309.731,40 187.166,35 33.410,52 0,00 

Cheltuieli de birotică, comision bancar 2.894,10 3.735,56 16.402,77 28.746,01 7.748,77 10.082,34 4.033,49 1.869,55 

Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 0,00 60.000,00 100.000,00 55.928,60 24.000,00 37.800,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, 

manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de 

instruire pentru membrii de partid, desfăşurate 

pe teritoriul ţării 

0,00 5.862,00 270.978,34 53.037,34 20.826,00 0,00 8.859,08 0,00 

Cheltuieli pentru programe pentru tineret și 

femei, total: 
54.104,26 182.757,13 1.449.668,66 1.854.726,48 154.072,00 340.750,85 100.371,65 1.300,44 

- a. pentru tineret 15.815,12 29.592,91 434.089,39 618.242,19 38.434,00 113.583,62 37.714,22 650,22 

- b. pentru femei 38.289,14 153.164,22 1.015.579,27 1.236.484,29 115.638,00 227.167,23 62.657,43 650,22 

Cheltuieli în campania electorală 0,00 19.330,04 5.307,00 16.213,00 2.640,00 2.361,50 0,00 0,00 

Soldul la data de 31.12.2022: 7621,59 140.700,92 950.373,95 2.410.161,57 3.371.442,41 2.262.514,69 55.137,31 3.837,07 

 

Notă: * - Partidul Politic „ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR” este succesorul Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”



Continuare tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor politice din alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022 

(lei) 

Indicatori 

Partidul 

Național 

Liberal 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Popular din 

Republica 

Moldova 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Verde 

Ecologist 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Stînga 

Europeană” 

Partidul Politic 

„Democraţia 

Acasă” 

Partidul 

Acţiunea 

Democratică  

Partidul 

politic 

Mişcarea 

Populară 

Antimafie 

Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

Sold la începutul perioadei de raportare  18.676,09 1.012,02 9.322,08 676,66 9.725,25 531,58 857,67 175.085,93 

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022: 61.305,05 0,00 51.816,72 4.790,08 221.299,30 15.320,30 2.651,50 2.760.515,45 

Plăți pentru următoarele destinații, total:  34.411,44 1.012,02 38.083,25 2.712,00 212.539,44 12.811,64 3.087,80 2.164.062,95 

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 0,00 0,00 29.961,20 0,00 56.541,91 0,00 825,97 308.369,18 

Cheltuieli de personal 33.209,68 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.072,64 0,00 429.614,30 

Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 118.328,72 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 12.128,41 0,00 0,00 145.820,43 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 0,00 0,00 2.898,00 600,00 7.937,09 0,00 0,00 18.060,71 

Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din 

care partidul face parte 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii 

partidului  
0,00 0,00 0,00 0,00 3.689,83 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de birotică, comision bancar 1.201,76 1.012,02 1.906,50 1.112,00 3.662,20 1.507,00 2.261,83 22.686,14 

Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice. 

seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid. 

desfăşurate pe teritoriul ţării 

0,00 0,00 0,00 0,00 52.900,00 0,00 0,00 198.519,73 

Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei, total: 0,00 0,00 3.317,55 1.000,00 54.880,00 2.232,00 0,00 893.263,74 

- a. pentru tineret 0,00 0,00 1.105,85 500,00 26.400,00 0,00 0,00 331.210,36 

- b. pentru femei 0,00 0,00 2.211,70 500,00 37.980,00 2.232,00 0,00 562.053,38 

Cheltuieli în campania electorală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soldul la data de 31.12.2022: 45.569,70 0,00 23.055,55 2.754,74 18.485,11 3.040,24 421,41 771.538,43 

 



Continuare tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor politice din alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022 

(lei) 

Indicatori 

Partidul 

Regiunilor din 

Moldova 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

Partidul Politic 

„VOINȚA 

POPORULUI” 

Mişcarea 

Profesioniştilor 

„Speranţa - 

Надежда” 

Partidul 

Politic 

„PATRIA” 

Partidul Politic 

„Partidul Popular 

European din 

Moldova” 

Partidul Politic 

„Partidul 

Unității 

Naționale” 

Sold la începutul perioadei de raportare  4.959,26 201.088,99 40.196,34 2.319,37 8.760,81 124.302,67 28.578,93 

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022: 9.974,69 15.760.270,37 66.366,88 25.254,46 0,00 89.296,46 497.362,96 

Plăți pentru următoarele destinații, total:  223,00 14.901.060,04 61.889,93 19.348,05 660,00 97.132,15 282.445,61 

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 0,00 1.259.422,79 15.000,00 0,00 0,00 0,00 144.480,31 

Cheltuieli de personal 0,00 4.129.085,06 0,00 18.028,05 0,00 58.584,26 0,00 

Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 0,00 1.779.119,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 982.865,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 0,00 446.885,88 0,00 0,00 0,00 7.903,25 14.673,00 

Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile 

internaţionale din care partidul face parte 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare 

activităţii partidului  
0,00 224.066,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de birotică, comision bancar 223,00 173.546,05 3.551,93 1.320,00 627,00 1.505,00 1.423,50 

Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii 

publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru 

membrii de partid desfăşurate pe teritoriul ţării 

0,00 874.507,80 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei, 

total: 
0,00 4.815.285,54 19.338,00 0,00 33,00 29.139,64 121.868,80 

- a. pentru tineret 0,00 1.649.675,20 7.150,00 0,00 11,00 9.713,21 48.132,69 

- b. pentru femei 0,00 3.165.610,34 12.188,00 0,00 22,00 19.426,43 73.736,11 

Cheltuieli în campania electorală 0,00 24.275,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soldul la data de 31.12.2022: 13.804,16 1.060.299,32 44.673,29 8.225,78 8.100,81 116.466,98 243.496,28 

 



Continuare tabelul nr. 2 

 

Cheltuielile partidelor din alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022 

(lei) 

Indicatori 

Partidul Politic 

„Uniunea 

Creştin-Socială 

din Moldova" 

Partidul Politic 

„Partidul 

Dezvoltării și 

Consolidării 

Moldovei" 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiunii 

Comune - 

Congresul Civic” 

Partidul Politic 

Partidul Acasă 

Construim 

Europa „PACE” 

Partidul 

Politic 

Puterea 

Oamenilor 

Partidul 

Popular 

Creștin 

Democrat  

Partidul 

„Patrioții 

Moldovei”  

Sold la începutul perioadei de raportare  9.734,45 6.416,09 10.245,25 15.165,65 4.701,02 63,11 0,00 

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2022: 72.716,51 54.364,46 97.012,36 0,00 13.885,97 0,00 17.296,20 

Plăți pentru următoarele destinații, total:  81.943,34 60.715,14 103.936,41 155,00 17.321,07 63,11 11.378,74 

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 29.400,00 23.374,64 45.614,21 0,00 0,00 0,00 10.400,00 

Cheltuieli de personal 0,00 12.918,00 7.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206,10 0,00 0,00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 0,00 1.800,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din 

care partidul face parte 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii 

partidului  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de birotică, comision bancar 13.920,77 791,50 252,05 155,00 0,00 63,11 978,74 

Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, 

seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid 

desfăşurate pe teritoriul ţării 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,10 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei, total: 38.622,57 21.831,00 48.495,13 0,00 12.492,87 0,00 0,00 

- a. pentru tineret 20.265,73 7.277,00 24.381,63 0,00 4.828,20 0,00 0,00 

- b. pentru femei 18.356,84 14.554,00 24.113,50 0,00 7.664,67 0,00 0,00 

Cheltuieli în campania electorală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soldul la data de 31.12.2022: 507,62 65,41 3.321,20 15.010,65 1.265,91 0,00 5.917,46 

 

Notă: * având solduri din subvenții, vor prezenta informația lunară privind cheltuielile din subvenții de la bugetul de stat până la epuizarea surselor financiare din cont.



În diagrama ce urmează este reflectată ponderea plăților efectuate de către partidele politice în anul 2022. 

 

Cheltuieli pentru întreţinerea 

sediilor, 5643,69 mii lei

17,21%

Cheltuieli de personal, 7784,47 mii 

lei

23,74%

Cheltuieli pentru presă şi materiale 

promoţionale, 3468,73 mii lei

10,58%

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în 

străinătate, 1396,07 mii lei

4,26%

Cheltuieli pentru telecomunicaţii, 

1009,82 mii lei

3,08%

Cheltuieli 

pentru primirea 

delegaţiilor din 

străinătate, 

11,95 mii lei

0,04%

Investiţii în bunuri mobile şi imobile 

necesare activităţii partidului, 

904,36 mii lei

2,76%

Cheltuieli de birotică, comision 

bancar, 309,22 mii lei

0,94%

Cheltuieli de audit, 

499,13 mii lei

1,52%

Cheltuieli pentru 

organizarea de 

întruniri, 

manifestaţii 

publice, 

seminare şi alte 

cursuri de 

instruire, …

Cheltuieli pentru programe pentru 

tineret și femei, 10196,56 mii lei

31,10%

Cheltuieli în campania 

electorală, 70,13 mii lei

0,21%



Potrivit art. 28 alin. (21) din Legea 294/2007 privind partidele politice, 20% din valoarea 

alocațiilor anuale de la bugetul de stat vor fi utilizate în scopul promovării și încurajării 

participării femeilor în procesele politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor primite vor 

fi utilizate pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politic și electoral. În acest 

sens, din diagrama de sus, putem constata că cheltuielile pentru programe pentru tineret și femei 

efectuate de toate partidele politice în anul 2022 sunt în proporție de 31,10%, ce includ pentru 

tineret 10,42%, iar pentru femei 20,68%. Dacă e să facem o analiză mai detaliată, per fiecare 

partid politic, din totalul de 26 de partide politice ce au prezentat informația lunară privind 

cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat, deducem că doar 9 partide politice 

au respectat prevederea menționată, iar 17 partide politice nu au respectat această normă sau nu 

au efectuat deloc plăți pentru promovarea și încurajarea tinerilor și a femeilor în procesele 

politic și electoral. 

În tabelul nr. 3 ce urmează este detaliată informația cu privire la cuantumul minim 

necesar de plăți ce urmau a fi efectuate de către partidele politice în scopul de a promova și 

încuraja tinerii și femeile în procesele politice și electoral, precum și cheltuielile efectuate de 

acestea în anul 2022. 

 



Tabelul nr. 3 

(lei) 

Nr. 

d/o 
Partidul politic 

Valoarea 

totală a 

alocațiilor 

finanțate de 

la bugetul de 

stat în anul 

2022  

Cuantumul conform prevederilor art. 

28 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 

privind partidele politice  

10% pentru tineret și  

20% pentru femei 

Cheltuielile efectuate de partidele politice 

în anul 2022, conform informației lunare 

privind cheltuielile partidelor din 

subvențiile de la bugetul de stat 

Respectarea 

prevederilor 

>100 - au respectat 

<100 - nu au respectat 

10% pentru 

tineret 

20% pentru 

femei 
Suma totală 

Pentru 

tineret 

Pentru 

femei 

Suma totală a 

cheltuielilor 

efectuate 

Tineri Femei 

1 

Partidul Politic Partidul Social 

Democrat European (fostul 

Partid Democrat din Moldova) 
4046090,36 404609,04 809218,07 1213827,11 434089,39 1015579,27 1449668,66 107,29% 125,50% 

2 
Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 
2011424,79 201142,48 402284,96 603427,44 38434,00 115638,00 154072,00 19,11% 28,75% 

3 
Mişcarea Profesioniştilor 

„Speranţa – Надежда” 
25254,46 2525,45 5050,89 7576,34 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

4 Partidul Liberal  164818,92 16481,89 32963,78 49445,68 15815,12 38289,14 54104,26 95,95% 116,16% 

5 

Partidul Politic „Uniunea 

Creștin-Socială din Moldova” 

(fosta Mișcare social-politica 

„Forta Nouă”) 

72716,51 7271,65 14543,30 21814,95 20265,73 18356,84 38622,57 278,70% 126,22% 

6 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova” 

8391574,28 839157,43 1678314,86 2517472,28 618242,19 1236484,29 1854726,48 73,67% 73,67% 

7 
Pаrtidul Politic Partidul Verde 

Ecologist  
51716,72 5171,67 10343,34 15515,02 1105,85 2211,70 3317,55 21,38% 21,38% 

8 
Partidul politic „Partidul 

Nostru” 
2833071,96 283307,20 566614,39 849921,59 113583,62 227167,23 340750,85 40,09% 40,09% 

9 Partidul Naţional Liberal 61305,05 6130,51 12261,01 18391,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

10 

Partidul Politic ALIANȚA 

PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR (succesor al 

Partidului Politic „UNIUNEA 

SALVAȚI BASARABIA”) 

161774,86 16177,49 32354,97 48532,46 

38364,44 63307,65 101672,09 121,95% 161,59% 

Partidul Politic ALIANȚA 

PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

152825,34 15282,53 30565,07 45847,60 

11 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
1098732,55 109873,26 219746,51 329619,77 29592,91 153164,22 182757,13 26,93% 69,70% 
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12 Partidul „Patrioţii Moldovei” 17296,20 1729,62 3459,24 5188,86     0,00 0,00% 0,00% 

13 
Partidul politic „Partidul 

Stînga Europeană” 
4790,08 479,01 958,02 1437,02 500,00 500,00 1000,00 104,38% 52,19% 

14 
Partidul politic Mişcarea 

Populară Antimafie 
2651,50 265,15 530,30 795,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

15 
Partidul Politic „Democraia 

Acasă” 
221299,30 22129,93 44259,86 66389,79 26400,00 37980,00 64380,00 119,30% 85,81% 

16 
Partidul Regiunilor din 

Moldova 
9974,69 997,47 1994,94 2992,41 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

17 Partidul Acţiunea Democratică 15320,30 1532,03 3064,06 4596,09 0,00 2232,00 2232,00 0,00% 72,84% 

18 
Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
2760515,45 276051,55 552103,09 828154,64 331210,36 562053,38 893263,74 119,98% 101,80% 

19 

Partidul Politic „Partidul 

Popular European din 

Moldova” 

89296,46 8929,65 17859,29 26788,94 9713,21 19426,43 29139,64 108,77% 108,77% 

20 
Partidul Politic „Partidul 

Unității Naționale” 
497362,96 49736,30 99472,59 149208,89 48132,69 73736,11 121868,80 96,78% 74,13% 

21 
Partidul Politic „Partidul 

Acțiune și Solidaritate” 
15760270,37 1576027,04 3152054,07 4728081,11 1649675,20 3165610,34 4815285,54 104,67% 100,43% 

22 
Partidul Politic „VOINȚA 

POPORULUI” 
66366,88 6636,69 13273,38 19910,06 7150,00 12188,00 19338,00 107,73% 91,82% 

23 

Partidul Politic „Partidul 

Acțiunii Comune – Congresul 

Civic” 

97012,36 9701,24 19402,47 29103,71 24381,63 24113,50 48495,13 251,32% 124,28% 

24 
Partidul Politic „Puterea 

Oamenilor” 
13885,97 1388,60 2777,19 4165,79     0,00 0,00% 0,00% 

25 

Partidul Politic „Partidul 

Dezvoltării și Consolidării 

Moldovei” 

54364,46 5436,45 10872,89 16309,34 7277,00 14554,00 21831,00 133,86% 133,86% 

26 Partidul Politic „PATRIA”* 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 22,00 33,00 - - 

Total în anul 2022 38681712,78 3868171,28 7736342,56 11604513,83 3413944,34 6782614,10 10196558,44  X X  

 

Notă: * - Partidul Politic „PATRIA” nu a beneficiat de alocații de la bugetul de stat în anul 2022, însă din soldul disponibil la începutul anului 2022 a efectuat și raportat plăți 

pentru tineret și femei 

 



Cuantumurile alocațiilor de la bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul 

2022 sunt prezentate mai jos. 

Astfel, următoarelor 7 partide politice indicate în tabelul nr.4, beneficiare de alocații de 

la bugetul de stat, care nu au prezentat datele conturilor bancare destinate în exclusivitate 

alocațiilor de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare 

anticipate din 11 iulie 2021, alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, alocații de la 

bugetul de stat nu au fost repartizate. 

 

Tabelul nr. 4 conține informația privind partidele politice care nu au comunicat contul 

bancar destinat alocațiilor de la bugetul de stat și care nu au beneficiat de acestea. 

 

Tabelul nr. 4 

(lei) 

Nr. 

d/o 
Partidul Politic 

Alegerile parlamentare din 

11.07.2021 

Alegerile locale generale din 

20.10.2019 

Total  

proporțional: proporțional: 

cu 

performanțele 

obținute în 

alegerile 

parlamentare 

anticipate 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu 

tinerii 

aleși 

efectiv 

cu 

performanțele 

obținute în 

alegerile locale 

generale 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu 

tinerii 

aleși 

efectiv 

1 
Partidul Socialist din 

Moldova 
0,00 0,00 0,00 2173,36 0,00 0,00 2173,36 

2 

Partidul Politic 

„Partidul Legii și 

Dreptății” 

12431,08 0,00 0,00 2490,67 0,00 0,00 14921,75 

3 

Partidul Politic 

NOUA OPȚIUNE 

ISTORICĂ 

1695,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1695,93 

4 

Partidul Politic 

„PARTIDUL RUSO-

SLAVEAN DIN 

MOLDOVA” 

0,00 0,00 0,00 4368,45 765,31 0,00 5133,76 

5 

Partidul Politic 

„PARTIDUL 

SCHIMBĂRII” 

21134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21134,56 

6 

Partidul Politic 

Partidul Oamenilor 

Muncii * 

6314,54 0,00 0,00 1380,08 0,00 0,00 7694,62 

7 
Partidul Politic „Noi” 

* 
6159,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6159,58 

Total 58913,54 
 

Notă: * - Partidele politice nu au prezentat informația cu privire la contul bancar destinat alocațiilor de la bugetul de stat, 

totodată au fost lipsite de alocații de la bugetul de stat pentru 6 luni în anul 2022 (perioada ianuarie-iunie 2022). 

 



Totodată, unor partide politice le-a fost suspendată alocarea subvențiilor de la bugetul 

de stat, după cum urmează: 

 

- prin Hotărârea CEC nr. 168/2021, Partidului Liberal, pentru perioada ianuarie-iunie 

2022, 

- prin hotărârea CEC nr.141/2021, Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii, 

pentru perioada ianuarie-iunie 2022, 

- prin hotărârea CEC nr.141/2021, Partidului Politic „Noi”, pentru perioada ianuarie-

iunie 2022, 

- prin hotărârea CEC nr.205/2021, Partidului Politic „Șor”, pentru perioada ianuarie-

decembrie 2022, 

- prin hotărârea CEC nr.140/2021, Partidului Politic Partidul Popular din Republica 

Moldova, până la atingerea sumei de 12000,00 lei, astfel, în decembrie 2021 a fost 

reținută suma de 321,70 lei, pentru anul 2022 au fost calculate subvenții în mărime 

de 4751,25 lei, care, respectiv, vor fi suspendate pentru întregul an, iar suma rămasă 

de 6927,05 lei va fi suspendată în următorii ani, 

- prin hotărârile CEC nr.140/2021 și nr.254/2021, Partidului Politic Partidul Acasă 

Construim Europa „PACE”, până la atingerea sumei de 19052,71 lei în anul 2022. 

 

Tabelul nr. 5 prezintă informația referitoare la partidele politice care au fost lipsite de 

alocații de la bugetul de stat pe parcursul anului 2022. 

 



Tabelul nr. 5 

 

(lei) 

Nr. 

d/o 

Partidul Politic /  

Perioada lipsirii de alocații 

Alegerile parlamentare din 

11.07.2021 
Alegerile locale generale din 20.10.2019 

Alegerile 

prezidențiale din 

01.11.2020 

Total  

proporțional: proporțional: proporțional: 

cu 

performanțele 

obținute în 

alegerile 

parlamentare 

anticipate 

cu femeile 

alese 

efectiv 

cu tinerii 

aleși 

efectiv 

cu 

performanțele 

obținute în 

alegerile locale 

generale 

cu femeile 

alese efectiv 

cu tinerii 

aleși efectiv 

cu performanţele 

obţinute în alegerile 

prezidențiale 

1 Partidul Liberal  0,00 0,00 0,00 133011,60 10331,70 7465,56 14010,00 164818,86 

2 Partidul Politic „Șor”  724747,52 157616,25 262693,75 827953,39 211226,44 150555,09 607272,76 2942065,19 

3 
Partidul Politic Partidul 

Oamenilor Muncii * 
6314,54 0,00 0,00 1380,08 0,00 0,00 0,00 7694,62 

4 Partidul Politic „Noi” * 6159,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6159,58 

5 

Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Moldova  

0,00 0,00 0,00 3985,92 765,36 0,00 0,00 4751,28 

6 
Partidul Politic Partidul Acasă 

Construim Europa „PACE”  
19052,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19052,71 

Total 3144542,22 

 

Notă: * - Partidele politice nu au prezentat informația cu privire la contul bancar destinat alocațiilor de la bugetul de stat, drept consecință au fost lipsite de alocații de la 

bugetul de stat pentru 6 luni în anul 2022 (perioada ianuarie-iunie 2022). 

 



Lunar, Comisia a întocmit și prezentat ordinele de plată pentru efectuarea transferurilor alocațiilor 

de la bugetul de stat pe conturile partidelor politice deschise exclusiv pentru aceste alocații. Deoarece 

Trezoreria de stat a respins ordinele de plată înaintate, aplicând mențiunea „Nu a fost identificat în registru 

codul fiscal al beneficiarului și codul IBAN”, sumele respective au rămas în bugetul de stat. 

Tabelul nr. 6 reflectă datele cu privire la trei partide politice care nu au beneficiat de alocații de la 

bugetul de stat pentru anul 2022 din motivul închiderii codurilor bancare sau a codurilor fiscale. 

 

Tabelul nr. 6 

(lei) 

Nr. 

d/o 
Partidul Politic  

Alegerile parlamentare din 

11.07.2021 

Alegerile locale generale 

din 20.10.2019 

Alegerile 

prezidențiale 

din 01.11.2020 

Total  

proporțional: proporțional: proporțional: 

cu 

performanțele 

obținute în 

alegerile 

parlamentare 

anticipate 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu 

tinerii 

aleși 

efectiv 

cu 

performanț

ele obținute 

în alegerile 

locale 

generale 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu 

tinerii 

aleși 

efectiv 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile 

prezidențiale 

1 

Mişcarea 

Profesioniştilor 

„Speranţa – Надежда” 

2018,75     277,10       2295,85 

2 
Partidul Regiunilor din 

Moldova 
906,79             906,79 

3 

Partidul Politic Partidul 

Acasă Construim 

Europa „PACE”  

142628,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142628,82 

Total  145831,46 

 

Suma totală care nu a fost distribuită partidelor politice în anul 2022 constituie 3 349 287,22 lei și 

include: suma de 58 913,54 lei neredistribuită partidelor politice care nu au prezentat datele conturilor 

bancare destinate în exclusivitate alocațiilor de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, alegerile locale generale din 20 octombrie 2019; suma de 3 144 

542,22 lei nedistribuită partidelor politice cărora le-a fost suspendată alocarea subvențiilor pentru o 

perioadă; și suma de 145 831,46 lei care a fost respinsă de către Trezoreria de stat din motiv că nu a fost 

identificat codul fiscal sau codul IBAN al partidului politic. 

Potrivit pct. 54 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin 

HCEC 4401/2015 cu modificările ulterioare, mijloacele financiare din bugetul de stat nerepartizate 

partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în anii 

următori și rămân venit la bugetul de stat. 
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VIII. ASIGURAREA ACTIVITĂȚII PRIVIND SUPRAVEGHEREA ȘI 

CONTROLUL FINANȚĂRII PARTIDELOR POLITICE ȘI A 

CAMPANIILOR ELECTORALE 

La finele anului 2021, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 261/2021, a fost 

aprobată o nouă organigramă a instituției, în cadrul Aparatului CEC fiind creată Direcția 

supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (în 

continuare - DSCFPPCE) cu un efectiv limită de 8 unități. Crearea noii subdiviziuni are menirea 

de fortificare a capacităților organului electoral privind monitorizarea și controlul finanțării 

partidelor politice, ca activitate strategică, dar și ca obiectiv de sporire a integrității și credibilității 

procesului electoral. 

Prin dispoziția președintelui CEC nr. 52-a din 30 iunie 2022, a fost aprobat Regulamentul 

de organizare și funcționare a DSCFPPCE și ulterior elaborate fișele postului pentru fiecare 

funcționar din cadrul direcției, cu stabilirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu. 

În vederea realizării competenței de supraveghere şi control asupra finanţării activităţii 

partidelor politice prevăzute de art. 22 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și de art. 30 din 

Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, precum și pentru facilitarea activității DSCFPPCE, 

pe parcursul anului 2022 au fost elaborate: 

- Proiectul Metodologiei de efectuare a supravegherii şi a controlului asupra finanţării 

activităţii partidelor politice; 

- Proiectul Metodologiei de efectuare a supravegherii şi a controlului asupra finanţării 

campaniilor electorale. 

Din 1 iulie 2022, în cadrul direcției activează 2 unități de conducere și 3 unități de personal 

cu statut de funcție publică de execuție, 3 funcții de execuție sunt vacante.  

În perioada de activitate, noua direcție s-a condus de legislația în vigoare, regulamentele 

aprobate de CEC, aceste două metodologii, precum și de Planul de acțiuni al Comisiei pentru anul 

2022, aprobat prin hotărârea CEC nr. 314 din 8 februarie 2022. 

De la începutul activității, toți funcționarii direcției au participat la diferite seminare de 

instruire în domeniul de competență, după cum urmează: „Identificarea și descrierea proceselor”, 

desfășurat în perioada 9-11 august 2022 cu suportul CICDE; „Metodologia de efectuare a 

supravegherii și controlului finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale”, organizat în 

perioada 21-22 septembrie 2022 cu suportul Consiliului Europei, fiind dedicat standardelor 

internaționale și bunelor practici în materie de supraveghere și control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale; cursul de instruire din 28 septembrie 2022, organizat cu 

suportul PNUD, având ca temă aspectele generale privind procesul contravențional, constatarea și 

examinarea contravențiilor electorale; seminarul „Etichetă și protocol instituțional” din 11 și 16 

noiembrie 2022; ședința de instruire din 24 noiembrie 2022, organizată cu susținerea Agenției de 

Guvernare Electronică, Serviciului schimb de date și interoperabilitate la care s-au explicat 

principiile realizării și gestionării schimbului de date între instituțiile statului.  

În decursul anului 2022, au fost efectuate mai multe vizite de studiu în străinătate cu 

tematici inclusiv din domeniul finanțării politice: 

- în perioada 19-20 iulie 2022, vizita de studiu în Georgia, având drept obiectiv consolidarea 

cunoștințelor oficialilor electorali, în vederea perfecționării legislației electorale și preluării 

bunelor practici în materie electorală, cu prezentarea principalelor realizări și provocări în 
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domeniile: digitalizării proceselor electorale, asigurării legalității și transparenței finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale, promovării egalității de gen în procesele 

electorale, reformei electorale, organizării de instruiri pentru subiecții electorali;  

- în zilele de 26 și 27 septembrie 2022, vizita de studiu la Praga, Republica Cehă, cu tema 

„Soluții digitale în raportarea, revizuirea și publicarea finanțelor politice” și tot acolo, în 

perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 2022, vizita cu genericul „Evenimentul de lansare a 

comunității de practică pentru transparența campaniilor electorale”; 

- în perioada 12-13 decembrie 2022, vizita de studiu la Zagreb, Republica Croația, care a 

avut drept scop consolidarea capacităților instituționale privind supravegherea și controlul 

finanțării politice. 

Activități realizate conform atribuțiilor DSCFPPCE 

În calitate de organ independent de supraveghere şi control privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală s-a condus, în perioada de 

referință, de prevederile art. 22 din Codul electoral nr. 1381/1997 și de alte acte incidente 

domeniului. Conform acestora, Comisia a colectat și sistematizat rapoartele privind gestiunea 

financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice și rapoartele privind 

finanțarea campaniilor electorale prezentate de concurenții electorali; a analizat și verificat 

informația din rapoartele prezentate în condițiile Codului electoral și ale Legii nr. 294/2007 privind 

partidele politice, a adoptat hotărâri executorii privind rezultatele verificării. De asemenea, a 

exercitat și alte atribuții de supraveghere şi control al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile Codului electoral şi 

ale Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice. 

Astfel, prin hotărârea CEC nr. 530 din 31 mai 2022 „Cu privire la exercitarea atribuției de 

supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021”, 

Comisia Electorală Centrală a constatat că, din cele 55 de partide politice care au avut obligația de 

a prezenta rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2021, doar 44 de partide politice le-

au depus în termen, adică până la 31 martie 2022. De asemenea, din 29 de partide beneficiare de 

subvenții de la bugetul de stat, doar 17 au raportat cheltuieli în scopul promovării și încurajării 

participării femeilor și a tinerilor în procesele politic și electoral. Fiind făcute aceste constatări, 

Comisia Electorală Centrală a atenționat toate partidele politice despre necesitatea respectării 

prevederilor legale privind utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat, inclusiv în scopul promovării 

și încurajării participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral. 

În cazul în care au fost constatate încălcări ale legislației cu privire la finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, Comisia a aplicat sancțiuni administrative sub formă de 

avertisment, lipsire de subvenții de la bugetul de stat sau a inițiat procedura contravențională în 

temeiul art. 481 alin. (3) și (4) din Codul contravențional.  

Pe baza celor constatate prin hotărârea CEC nr.530/2022, în privința a 10 partide politice, 

suspectate de încălcarea modului de utilizare a alocațiilor de la bugetul de stat, Comisia Electorală 

Centrală a inițiat procese contravenționale în corespundere cu art. 481 alin. (4) din Codul 

contravențional. În cazul unui partid politic, care a raportat utilizarea în proporții mari contrar 

destinației a resurselor financiare alocate din bugetul de stat, materialele au fost transmise, conform 

competenței, către Procuratura Anticorupție.  
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Potrivit hotărârii CEC nr. 821 din 15 decembrie 2022 „Cu privire la exercitarea atribuției 

de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul 

semestru al anului 2022”, din 55 partide politice care aveau obligația de a prezenta rapoartele 

privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022, rapoarte financiare au depus 

52 de partide politice și numai 35 de partide politice s-au conformat în totalitate prevederilor pct. 

65-67 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea 

CEC nr. 4401/2015, cu modificările ulterioare. 

În urma verificării rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 

2022 și constatărilor formulate prin hotărârea CEC nr. 821/2022, pentru neprezentarea raportului 

de către partidele politice Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”, Partidul Politic Partidul 

„RENAŞTERE” și Partidul Politic „Partidul Progresului Național” Comisia a inițiat procese 

contravenționale conform prevederilor art.481 din Codul contravențional.  

Ca urmare a controlului asupra finanțării campaniilor electorale, prin hotărârea CEC nr. 

564 din 22 iunie 2022 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului 

electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Comisa a constatat omisiuni la 

prezentarea raportului privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 28 mai – 3 iunie 

2022 și a obligat respectivul concurent electoral să prezinte, în termen de 48 de ore, raportul 

corectat. 

Prin hotărârea nr. 678 din 9 septembrie 2022, Comisia a constatat folosirea de către Partidul 

Politic ,,Șor” a fondurilor financiare și materiale nedeclarate și depășirea plafonului mijloacelor 

financiare la alegerile locale noi din 29 mai 2022. Drept consecință, Comisia i-a aplicat acestuia 

sancțiunea sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni, 

începând cu 1 ianuarie 2023 și până la 30 iunie 2023 inclusiv. Legalitatea hotărârii Comisiei 

Electorale Centrale a fost confirmată prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24 octombrie 2022 

și încheierea irevocabilă aprobată de Curtea Supremă de Justiție la 31 octombrie 2022.  

În calitate de autoritate învestită cu atribuția de supraveghere și control al respectării 

legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, Comisia urmărește 

raportarea de către partidele politice a cheltuielilor destinate participării femeilor și tinerilor în 

procesele politic și electoral.  

Conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, partidul politic 

beneficiar de alocații de la bugetul de stat prezintă Comisiei Electorale Centrale rapoarte 

semestriale și anuale privind gestiunea financiară, iar lunar informația privind cheltuielile 

partidului din aceste alocații. Rapoartele și informațiile prezentate se verifică în ceea ce privește 

respectarea cotei procentuale de cheltuieli prevăzute de lege. În cazul în care partidul încalcă aceste 

prevederi, el este somat să le respecte cu strictețe. 

Verificând rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice și informațiile 

lunare privind cheltuielile acestora din alocațiile primite de la bugetul de stat, prezentate pentru 

primul semestru al anului 2022, Comisia a constatat că 5 partide politice au respectat cota 

procentuală stabilită de art. 28 alin. (21) al Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, 11 partide 

politice au declarat cheltuieli mai puține decât limita reglementată, iar 11 partide politice nu au 

declarat cheltuieli în scopul promovării și încurajării participării femeilor și tinerilor în procesele 

politic și electoral.  

Având în vedere dispozițiile legale și constatările cu privire la respectarea cotelor impuse 

de lege, Comisia a atenționat partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat în 
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vederea utilizării conform destinației a alocațiilor în scopul promovării și încurajării participării 

femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral.  

Comisia mai reține și prevederea, conform căreia partidele politice ale căror venituri sau 

cheltuieli anuale depășesc un milion de lei sunt obligate să efectueze, cel puțin o dată la 3 ani, 

auditul rapoartelor privind gestiunea financiară. Raportul de audit, împreună cu raportul anual 

privind gestiunea financiară a partidului politic, se trimite Comisiei Electorale Centrale până la 

data de 31 martie, termen scadent de prezentare a raportului financiar, reglementat de Legea nr. 

294/2007 privind partidele politice. 

În anul 2022, 9 partide politice au căzut sub incidența art. 31 alin. (1) din legea respectivă, 

fiind supuse audierii pentru perioada 2019 – 2021 inclusiv.  

Din 9 partide politice, în termenul stabilit, au prezentat rapoartele de audit doar 2 partide 

politice, iar celorlalte, care nu au prezentat rapoartele, Comisia le-a acordat termen suplimentar 

până la 30 iunie 2022. Până la 30 iunie au prezentat raportul de audit 4 partide politice. 

După data de 30 iunie, și anume la data de 4 iulie 2022, un partid politic a prezentat raportul 

de audit. 

Alte 2 partide politice, care, la fel, erau obligate să prezinte raportul de audit până la 30 

iunie 2022, au solicitat termen suplimentar, până la data de 20 iulie 2022 și, respectiv, până la 20 

septembrie 2022. Ambele partide politice și-au onorat obligația de a prezenta raportul de audit 

către CEC, dar cu depășirea termenului legal – un partid a prezentat raportul în data de 10 august 

2022, iar celălalt pe 22 septembrie 2022. 

Accesul publicului la informațiile cu privire la auditul rapoartelor privind gestiunea 

financiară a partidelor politice este asigurat prin publicarea lor pe pagina web oficială a Comisiei 

www.cec.md, la compartimentul „Finanțarea”, rubrica „Auditul partidelor politice”. 

După cum s-a menționat mai sus, Comisia în cazul constatării încălcărilor inițiază 

procedura administrativă. Noua subdiviziune, în limitele competenței, a acordat asistență 

informațională, metodologică, tehnică și instructivă în cazul proceselor aflate pe rol în instanțele 

de judecată. De exemplu, în procesul administrativ privind controlul reflectării veniturilor și 

cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” din campania electorală pentru alegerile 

locale noi din 29 mai 2022, precum și în procesele contravenționale privind încălcarea legislației 

privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor politice de către Partidul Politic 

„Democrația Acasă” și Partidul European.  

Pentru asigurarea transparenței și informarea publicului, cu suportul partenerilor externi, 

Comisia a implementat un sistem informatic „Control Financiar”. Acesta e un modul al SIAS 

„Alegeri” și este destinat automatizării proceselor de introducere, expediere, verificare, aprobare 

și publicare în format deschis a datelor rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice. 

El este interconectat cu pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, respectiv rapoartele 

sunt automat publicate și pot fi vizualizate la compartimentul „Finanțarea”, rubrica „Finanțarea 

partidelor”.  

Modulul „Control Financiar” este în continuă dezvoltare și îmbunătățire a funcționalităților 

sale, de aceea pe parcursul anului au fost întreprinse acțiuni de monitoring și dezvoltare a acestuia, 

scopul de bază fiind corectarea erorilor de sistem identificate pe interior. 

http://www.cec.md/
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În calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor electorale și în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Codul electoral 

nr. 1381/1997, ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și ale pct. 69 

din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea CEC nr. 

4401/2015, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală publică pe pagina sa oficială 

informațiile și rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, precum și 

rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale. 

În conformitate cu prevederile menționate, în anul 2022 Comisia a asigurat accesul 

publicului la rapoartele financiare prezentate de partidele politice și concurenții electorali, acestea 

fiind publicate pe pagina web oficială a Comisiei, cu respectarea legislației privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

Rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021 au fost plasate 

pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, la compartimentul „Finanțarea”, rubrica 

„Rapoarte privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021” (link: 

https://a.cec.md/ro/raportele-privind-gestiunea-financiara-a-partidelor-politice-pentru-anul-

9749_101713.html), dar și prin intermediul sistemului electronic „Control Financiar”, la 

compartimentul „Finanțarea partidelor prin Control Financiar” (link: 

https://a.cec.md/ro/finantarea-partidelor-6519_96312.html). 

Hotărârile CEC pe marginea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice 

pentru anul 2021 și linkurile către acestea sunt date în cele ce urmează: 

- nr. 432 din 18 aprilie 2022 „Cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea 

financiară a partidelor politice pentru anul 2021” (link: https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-

prezentarea-rapoartelor-privind-gestiunea-financiara-a-partidelor-2751_101752.html); 

- nr. 530 din 31 mai 2022 „Cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor 

privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2021” (link: 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-

privind-2751_101965.html). 

Rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al 

anului 2022 au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, la compartimentul 

„Finanțarea partidelor prin „Control Financiar”, rubrica „Rapoarte privind gestiunea financiară 

a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022” (link: https://a.cec.md/ro/rapoarte-

financiare-pe-semestrul-i-2022-prezentate-doar-pe-suport-de-hartie-10379_102745.html) și prin 

intermediul sistemului electronic ”Control Financiar”, compartimentul „Finanțarea partidelor 

prin „Control Financiar” (link: https://a.cec.md/ro/finantarea-partidelor-6519_96312.html). 

Cu privire la rapoartele pentru primul semestru al anului 2022, Comisia a adoptat hotărârea 

nr. 821 din 15 decembrie 2022 „Cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor 

privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022” 

(https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-privind-

2751_102887.html) 

Rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru alegerile locale 

noi din 29 mai 2022 au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, la 

compartimentul „Alegeri și referendumuri”, rubrica „Alegeri locale noi din 29 mai 2022”, 

subrubrica „Susținerea financiară”. 

https://a.cec.md/ro/finantarea-partidelor-6519_96312.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-prezentarea-rapoartelor-privind-gestiunea-financiara-a-partidelor-2751_101752.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-prezentarea-rapoartelor-privind-gestiunea-financiara-a-partidelor-2751_101752.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-privind-2751_101965.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-privind-2751_101965.html
https://a.cec.md/ro/finantarea-partidelor-6519_96312.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-privind-2751_102887.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-privind-2751_102887.html
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Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania 

electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, Comisia Electorală Centrală a adoptat 

următoarele hotărâri: 

- nr. 477 din 6 mai 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, 

pentru perioada 24 – 29 aprilie 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-

veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101879.html); 

- nr. 503 din 11 mai 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, 

pentru perioada 30 aprilie – 6 mai 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-

veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101888.html); 

- nr. 512 din 19 mai 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, 

pentru perioada 7 – 13 mai 2022 (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-

veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101921.html); 

- nr. 526 din 27 mai 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, 

pentru perioada 14 – 20 mai 2022 (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-

veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101934.html); 

- nr. 544 din 3 iunie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 29 mai 2022, 

pentru perioada 21 – 27 mai 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-

veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101971.html); 

- nr. 552 din 14 iunie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală aferentă turului doi al alegerilor locale noi 

pentru funcția de primar din 12 iunie 2022, pentru perioadele 31 mai – 3 iunie și 4 - 10 

iunie 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-

concurentilor-electoral-2751_102002.html). 

Cu privire la controlul veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania 

electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022, Comisia Electorală Centrală a adoptat 

hotărârile: 

- nr. 549 din 7 iunie 2022 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022” 

(https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-

concurentilor-e-2751_101981.html); 

- nr. 564 din 22 iunie 2022 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 

(https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-

concurentului-e-2751_102023.html); 

- nr. 678 din 9 septembrie 2022 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor 

concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală din cadrul alegerilor 

locale noi din 29 mai 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-

veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102627.html) . 

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101879.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101879.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101888.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101888.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101921.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101921.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101934.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101934.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101971.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_101971.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102002.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102002.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-e-2751_101981.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-e-2751_101981.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102023.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102023.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102627.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-controlul-reflectarii-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentului-e-2751_102627.html
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Rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru alegerile locale 

noi din 16 octombrie 2022 au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, la 

compartimentul „Alegeri și referendumuri”, rubrica „Alegeri locale noi din 16 octombrie 2022”, 

subrubrica „Susținerea financiară”.  

Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania 

electorală pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022, Comisia Electorală Centrală a adoptat 

următoarele hotărâri: 

- nr. 696 din 27 septembrie „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale noi din 16 octombrie 

2022, pentru perioadele 12 – 16 septembrie și 17 – 23 septembrie 2022” 

(https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-

electoral-2751_102680.html); 

- nr. 718 din 7 octombrie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali pentru perioada 24 – 30 septembrie 2022, în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-

supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html); 

- nr. 726 din 11 octombrie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali pentru perioada 1 – 7 octombrie 2022, în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-

supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102717.html); 

- nr. 732 din 18 octombrie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali pentru perioada 8 - 14 octombrie 2022, în campania electorală a 

alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022” (https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-

supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102739.html). 

- nr. 737 din 25 octombrie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală pentru perioada 18 - 21 octombrie 2022 

aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 30 octombrie 2022” 

(https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-

electoral-2751_102748.html); 

- nr. 747 din 1 noiembrie 2022 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor 

concurenților electorali în campania electorală pentru perioada 22 – 28 octombrie 2022 

aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 30 octombrie 2022” 

(https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-

concurentilor-electoral-2751_102770.html).  

Potrivit art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 30 alin. 

(4) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală prezintă anual, 

în faţa Parlamentului, până la data de 1 iunie, un raport privind finanțarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. 

Astfel, prin hotărârea nr. 531 din 31 mai 2022, Comisia a aprobat Raportul pentru anul 

2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Raportul a fost prezentat 

organului legislativ și publicat pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md, la rubrica „Despre 

CEC”, subrubrica „Rapoarte CEC” 

(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/ 

ParlamentareAnticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/C2_RAPORT_fin_PP%2001_06_22.pdf ).  

https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102680.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102680.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102705.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102717.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102717.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102748.html
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102748.html
https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102770.html
https://a.cec.md/index.php/ro/cu-privire-la-supravegherea-veniturilor-si-cheltuielilor-concurentilor-electoral-2751_102770.html
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Cu privire la obiectivul nr. 2.2.2 din Planul de acțiuni al CEC pentru anul 2022 în 

conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023, aprobat 

prin hotărârea CEC nr. 314/2022, pentru consolidarea dialogului cu partidele politice, pe parcursul 

anului 2022 au fost elaborate îndrumare și desfășurate seminare de instruire pentru reprezentanții 

partidelor politice. În cadrul acestora, participanții s-au familiarizat cu aspectele ce țin de sursele 

de finanțare a partidelor politice, particularitățile finanțării din bugetul de stat, mecanismele de 

raportate a veniturilor și cheltuielilor la organul de supraveghere și control, răspunderea partidelor 

în cazul încălcării dispozițiilor legale în domeniul finanțării partidelor politice. Au fost desfășurate 

seminare cu următoarele tematici:  

- pe data de 12 martie 2022, seminarul „Raportarea financiară anuală și colectarea de 

fonduri. Principalele deficiențe atestate anterior de Comisia Electorală Centrală la 

prezentarea și completarea rapoartelor privind gestiunea financiară”, cu participarea a 18 

reprezentanți din partea partidelor politice;  

- la 12 aprilie 2022, seminarul dedicat completării raportului privind gestiunea financiară 

pentru anul 2021 și prezentării acestuia pe suport de hârtie și în formă electronică, prin 

intermediul SSI „Control Financiar”, cu participarea unui reprezentant din partea 

partidelor politice; 

- în data de 17 decembrie 2022, seminarul cu tema „Instruirea partidelor politice privind 

raportarea financiară anuală și colectarea de fonduri”, cu participarea a 29 de 

reprezentanți din partea partidelor politice.  

Pentru o bună organizare a alegerilor, în fiecare perioadă electorală, Comisia Electorală 

Centrală organizează instruiri pentru subiecții electorali. În cadrul acestor instruiri se fac informări 

privind normele legale, responsabilitățile concurenților electorali în legătură cu raportarea și 

evidența veniturilor și cheltuielilor în campania electorală. În acest sens, în zilele de 7 și 9 mai 

2022, Comisia a organizat seminarul de instruire cu tema „Instruirea persoanelor responsabile de 

finanțele concurentului electoral la alegerile locale noi din 29 mai 2022”, la care au participat 11 

reprezentanți din partea concurenților electorali. 
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IX. ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE ANALIZĂ ȘI DOCUMENTARE ÎN 

CADRUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
 

Obiectivul 1.1: Dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative 

Activitatea strategică nr. 3. Sporirea incluziunii electorale 

Realizată. În perioada de referință, au fost examinate aspectele tehnice privind posibilitatea 

de amplasare a unei rampe de acces la intrarea în sediul CEC, pentru ca persoanele cu dizabilități 

locomotorii să poată asista fizic în sala de ședințe situată la etajul 3. Rampa de acces, instalată la 

ușa de intrare în Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, permite accesul doar la 

parterul clădirii. În cadrul evaluării, s-a constatat că o rampă interioară care să ducă la etajul 3 nu 

poate fi fixată pe scări, întrucât arhitectura clădirii, lățimea treptelor și unghiul de înclinare nu 

permit acest lucru.  

Totuși, drept soluție pentru asistare la ședințele CEC, a fost propusă și pusă în aplicare 

posibilitatea de a se conecta la ședințele CEC și a le urmări în regim on-line, pe platforma Zoom. 

În acest scop, persoanele interesate pot solicita linkul de acces de la Direcția analiză și 

documentare. 

Obiectivul 1.2: Sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, 

monitorizare și control 

Activitatea strategică nr. 2. Descurajarea comportamentului potențial fraudulos 

Nerealizat. Ghidul antifraudă electorală nu a fost elaborat, având în vedere adoptarea 

recentă a noului Cod electoral, prin care a fost modificat cadrul legal cu incidență în această 

materie. 

Obiectivul 1.3: Micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea 

transparenței informației electorale 

Activitatea strategică nr. 2. Dezvoltarea serviciilor de statistică electorală 

Realizată. Nivelul de realizare al acestei acțiuni din Planul strategic a rămas același. 

Așadar, împreună cu partenerii de dezvoltare a fost planificată activitatea de analiză de business și 

structuri de date. Pentru crearea bazei de date statistice, au fost colectate din arhiva CEC, prelucrate 

manual și digitalizate în tabele format Excel următoarele date istorice:  

- Alegeri locale generale din 1999 (consilieri județeni și consilieri locali); 

- Alegeri locale generale din 2003 (consilieri municipali/raionali și consilieri locali); 

- Alegeri locale generale din 2007 (consilieri municipali/raionali și consilieri locali). 

Datele integrate în tabele Excel au fost plasate pe pagina web oficială a CEC. 

Activități realizate în conformitate cu Planul de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru 

anul 2022, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale 314 din 8 februarie 2022 

Obiectivul 1.2: Sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, 

monitorizare și control 

Activitatea nr. 1.2.1. Îmbunătățirea procesului de ținere a lucrărilor de secretariat în cadrul CEC 

Realizată. Pentru anul 2022 a fost planificată elaborarea următoarelor proiecte de acte: 

proiectul Instrucțiunii privind lucrările de secretariat în cadrul CEC într-o nouă versiune, proiectul 
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Regulamentului de funcționare a Comisiei de expertiză din cadrul CEC, proiectul procesului 

privind organizarea ședințelor CEC, proiectul procesului privind recepționarea, înregistrarea, 

repartizarea și evidența corespondenței CEC, proiectul procesului privind arhivarea documentelor 

CEC, precum și proiectul procesului privind plasarea documentelor de intrare/ieșire pe pagina web 

oficială a CEC. În momentul de față este elaborat și există în stadiu de proiect și o versiune 

revizuită a Nomenclatorului dosarelor din Arhiva CEC. 

Toate aceste documente au fost elaborate în termenele prevăzute în plan, însă rămân cu 

statut de proiect pentru a fi respectat principiul trasabilității, având în vedere că la data de 8 

decembrie 2022 a fost adoptat un nou Cod electoral, nr. 325/2022, care impune modificarea 

Regulamentului de activitate al CEC. Proiectele documentelor menționate urmează a fi revizuite 

și aduse în concordanță cu noile prevederi ale legii de referință și ale Regulamentului de activitate 

al CEC care va fi aprobat. 

Activitatea nr. 1.2.2. Desfășurarea ședințelor CEC 

Realizată. Un element esențial în activitatea instituției îl constituie organizarea ședințelor 

CEC. În decursul anului 2022, Comisia Electorală Centrală s-a convocat în 69 de ședințe, dintre 

care 36 au fost ordinare și 33 extraordinare. Lucrările ședințelor au fost consemnate în 69 de 

procese-verbale care au fost plasate pe pagina web oficială în termenele stabilite. Procesele-

verbale conțin toate observațiile și propunerile membrilor Comisiei referitoare la proiectele 

examinate în cadrul ședințelor. 

 

Conform Codului electoral, ședințele Comisiei sunt publice. Astfel, în perioada de 

referință, la ședințele Comisiei au asistat reprezentanți ai mijloacelor mass-media din țară, ai 

organizațiilor nonguvernamentale, ai partidelor politice / concurenților electorali, deputați în 

Parlament, aleși locali, precum și toți doritorii. Ședințele s-au desfășurat atât fizic în sala de ședințe, 

cât și în regim de videoconferință on-line, prin intermediul platformei Zoom. 

În total, pe parcursul anului 2022 au fost adoptate 574 de hotărâri, ale căror tematici sunt 

următoarele: 

- 4 privind inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova 

- 90 privind organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi; 

- 11 cu privire la aprobarea regulamentelor, avizelor asupra proiectelor de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative; 

- 444 cu privire la ridicarea/atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale; 
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- 7 privind aprobarea rapoartelor/planurilor CEC/CICDE; 

- 7 privind finanțarea partidelor politice; 

- 11 alte aspecte. 

Diagrama prezintă tematicile ședințelor CEC. 

 

Organizarea ședințelor CEC include următoarele etape: întocmirea proiectului ordinii de 

zi, plasarea ordinii de zi pe pagina web oficială în termen de 24 de ore până la ședință, 

recepționarea proiectelor de la executanții documentelor, întocmirea broșurii cu toate proiectele 

elaborate și transmiterea acesteia în formă electronică tuturor membrilor și aparatului Comisiei.  

O ultimă etapă în desfășurarea unei ședințe ține de definitivarea, în comun cu autorii 

proiectelor, a hotărârilor adoptate conform propunerilor înaintate de membrii CEC în cadrul 

ședinței și pregătirea hotărârilor pentru semnare.  

Toate hotărârile adoptate de CEC25 în perioada de referință au fost plasate pe pagina web 

oficială26 a Comisiei în termenele stabilite. În condițiile art. 18 alin. (5) din Codul electoral nr. 

1381/1997 au fost remise spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un număr de 

113 de hotărâri ale CEC. Întrucât Monitorul Oficial este o apariție bilingvă, hotărârile transmise 

spre publicare au fost traduse la Comisie în limba rusă și prezentate conform cerințelor. 

Activități realizate în conformitate cu Planul de acțiuni al DAD, aprobat de președintele CEC 

la 10.02.2022 

Obiectivul nr. 4: Fortificarea CEC drept autoritate credibilă și orientată spre cetățean 

Acțiunea strategică nr. 4.1. Asigurarea unui management eficient al documentelor în cadrul 

Comisiei Electorale Centrale 

Realizată. Evidența corespondenței CEC se face atât în registre pe suport de hârtie, cât și 

prin intermediul aplicației „Anticamera on-line”. Circulația internă a documentelor (între membrii 

                                                           
25 Consemnate în Registrul de evidență a hotărârilor CEC, actualizat permanent după fiecare ședință și disponibil pe 

resursa internă a instituției 
26 Linkul către hotărârile CEC adoptate în anul 2022: https://a.cec.md/ro/hotarari-2751.html 
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și funcționarii Aparatului CEC) se realizează prin poșta electronică securizată. Documentele de 

ieșire, la fel, sunt coordonate prin intermediul poștei electronice cu persoanele vizate în rezoluție, 

redactate și doar ulterior se prezintă spre semnare.  

Aplicația asigură un flux al documentelor bine direcționat în cadrul CEC, permite 

monitorizarea continuă, găsirea și vizualizarea rapidă a acestora, arhivarea electronică a celor de 

intrare/ieșire, automatizarea colaborării între participanții implicați în derularea procesului de 

executare a documentelor, în corespundere cu rezoluția aplicată, precum și vizualizarea procesului 

de soluționare a documentelor ce se desfășoară între funcționarii subdiviziunilor și urmărește 

etapele de creare, revedere sau redistribuire a documentelor. 

Toate materialele destinate emiterii, plasării pe pagina web oficială a Comisiei Electorale 

Centrale și transmiterii destinatarilor se verifică, se redactează și se traduc după caz. 

Totodată, în cadrul CEC se ține evidența documentelor în registre:  

1) registrul documentelor de intrare;  

2) registrul documentelor de ieșire;  

3) registrul petițiilor;  

4) registrul contestațiilor;  

5) registrul cadourilor simbolice, celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni 

de protocol;  

6) registrul hotărârilor adoptate de Comisia Electorală Centrală;  

7) registrul dosarelor eliberate din Arhiva CEC;  

8) registrul copiilor eliberate de pe documentele electorale. 
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Acțiunea nr. 4.2. Asigurarea unui management eficient al arhivei Comisiei Electorale Centrale 

Realizată. În calitate de organ de stat electoral ierarhic superior, Comisia este inclusă în 

lista organizațiilor-surse de completare a Fondului arhivistic de stat, documentele căreia sunt parte 

componentă a patrimoniului național și constituie proprietatea Republicii Moldova. 

Fondul documentelor din Arhiva CEC este constituit din documentele provenite atât din 

activitatea Comisiei, cât și a organelor electorale inferioare, depuse spre păstrare conform 

legislației privind Fondul arhivistic al Republicii Moldova și poate fi consultat, la cerere, de 

persoanele interesate cu respectarea legislației în vigoare. Toate documentele destinate păstrării se 

sistematizează și se îndosariază conform principiilor tematic și cronologic. Documentele au termen 

de păstrare permanent și temporar. Arhiva CEC administrează în total 5 inventare cu 3525 de 

dosare. 

Evidența, acumularea, păstrarea și utilizarea documentelor din Fondul arhivistic al CEC 

este asigurată în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al Comisiei Electorale Centrale, 

coordonat cu Agenția Națională a Arhivelor, precum și în corespundere cu Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 

1917 din 21 octombrie 2008,27 de asemenea conform altor documente interne aprobate. 

Pe parcursul anului 2022 au fost sistematizate și elaborate, iar ulterior aprobate de către 

Agenția Națională a Arhivelor, următoarele documente destinate arhivării: 

- inventarul nr. 1 al dosarelor cu termen permanent de păstrare pentru anii 2018-2020: 

132 dosare; 

- inventarul nr. 2 al dosarelor cu termen permanent de păstrare pentru anul 2019 

(circumscripția națională și circumscripțiile uninominale): 422 dosare; 

- inventarul nr. 4 al dosarelor cu termen permanent de păstrare pentru anii 2012-2019 

(adăugător 2009-2010): 82 dosare; 

                                                           
27http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/regulamentul_privind_organizarea%20si%20functionarea%20arhi

vei_Comisiei%20Electorale%20Centrale.pdf 
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- inventarul nr. 1-p al dosarelor cu termen lung de păstrare pentru anii 2018-2020: 14 

dosare.  

La începutul anului 2022, au fost supuse expertizei valorice și ulterior nimicite listele 

electorale de la alegerile Parlamentului Republicii Moldov din data de 24 februarie 2019 și 

Referendumul republican consultativ, în total 266 328 de file în format A3. 

La finele anului 2022, a fost aprobat Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii 

dosarelor din arhiva CEC. De asemenea, a fost aprobată Nota de totalizare privind numărul 

dosarelor existente la sfârșitul anului. 

Arhiva Comisiei Electorale Centrale eliberează, la solicitare, copii ale documentelor 

electorale ce confirmă activitatea solicitanților în componența birourilor și consiliilor electorale de 

circumscripție, în cadrul scrutinelor desfășurate începând cu anul 1995 și până în prezent. În 2022 

au fost eliberate 34 de copii ale actelor de arhivă solicitate. 

Acțiunea nr. 4.3. Întocmirea rapoartelor și planurilor de activitate ale CEC  

Realizată. După încheierea anului de gestiune, instituția întocmește raportul pe anul 

respectiv și îl prezintă Parlamentului Republicii Moldova și Curții de Conturi. 

Prin hotărârea nr. 313 din 8 februarie 2022, Comisia Electorală Centrală a aprobat Raportul 

său de activitate pentru anul 2021 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al 

CEC pentru anii 2020-2023. Informația conținută în raportul CEC a fost sistematizată în baza 

rapoartelor prezentate de fiecare subdiviziune.  

În baza Planului strategic al CEC pentru anii 2020-2023, a fost elaborat Planul de acțiuni 

al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022, aprobat prin hotărârea nr. 314 din 8 februarie 

2022. Fiecare subdiviziune își are propriul său plan de acțiune.  

Activități realizate conform atribuțiilor, dar neplanificate 

1. Expoziția „File din istoria CEC” din cadrul evenimentului consacrat marcării a 25 de ani de la 

înființarea Comisiei Electorale Centrale 

Conform planului de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului 

consacrat marcării a 25 de ani de la adoptarea Codului electoral și înființarea Comisiei Electorale 

Centrale, la Palatul Republicii a fost vernisată expoziția „File din istoria CEC”.  

Imagini și documente din Arhiva Națională privind activitatea Comisiei și a organelor electorale 

inferioare au fost expuse pe 12 panouri. Pentru realizarea acestei acțiuni, a fost solicitat suportul 

Agenției Naționale a Arhivelor și Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. 

Documentele de arhivă au surprins principalele momente din istoria Comisiei Electorale Centrale, 

secvențele din presa vremii au reflectat opiniile, aprecierile și criticile date pe parcursul anilor.  

2. Elaborarea proiectelor pentru edițiile „Electorala 2019”, „Electorala 2020” și „Electorala 2021” 

În perioada de referință, au fost elaborate și pregătite proiectele edițiilor „Electorala 2019”, 

„Electorala 2020” și „Electorala 2021”. Acestea cuprind principalele documentele adoptate la 

scrutinele naționale indicate în titlu, fiind sistematizate tematic și cronologic. Activitatea 

respectivă este suplimentară celor de bază planificate, atrăgând solicitare de efort. În momentul de 

față, toate cele trei ediții sunt pregătite pentru a fi editate (elaborare design, machetare, inclusiv a 
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coperții, elaborarea/aranjarea cuprinsului, asigurarea conformității documentelor incluse și a 

cuprinsului, paginarea, tipărirea, copertarea etc.). 

3. Traducerea în limba rusă a documentației și materialelor electorale 

În perioada de referință, Direcția analiză și documentare a asigurat traducerea următoarelor 

materiale: 113 hotărâri, 224 de comunicate de presă, 9 scrisori de răspuns, 1 contract de prestări 

servicii, precum și alte documente, conform solicitărilor (puncte de reper, chestionare, luări de 

cuvânt, prezentări de module noi ale SIASA, prezentarea procesului de reformă electorală în 

Republica Moldova, note informative, conținutul unor compartimente ale paginii web oficiale a 

CEC).  

De menționat că în procesul de aprobare a proiectului noului Cod electoral la sfârșitul 

anului 2022, consultantul din cadrul CEC responsabil cu traducerea documentelor în limba rusă a 

fost atras în activitatea de traducere în subdiviziunea de specialitate a Secretariatului Parlamentului 

Republicii Moldova. 

4. Activitățile legate de asigurarea securității și sănătății angajaților Comisiei 

În perioada de referință, a fost aprobat Planul de protecție și prevenire, care include 16 

riscuri evaluate și, respectiv, activitățile care să reducă riscurile. În cadrul implementării Planului 

de protecție și prevenire, 11 din cele 16 activități planificate au fost executate, pentru celelalte 5 

nu există posibilități de realizare, din cauza insuficienței resurselor financiare, în mare parte. Din 

același motiv, instruirile la serviciile externe de instruire nu au avut loc. Pe când toate instruirile 

interne ce țin de securitatea și sănătatea în muncă au fost efectuate în termene conforme. 

La fel, în anul 2022 a fost aprobată Instrucțiunea de securitate și sănătate în muncă pentru 

îngrijitorii încăperilor de serviciu din cadrul CEC, responsabilă de elaborare fiind desemnată 

Direcția analiză și documentare. 
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X. ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 

În cadrul Comisiei Electorale Centrale, procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor se 

efectuează în baza unui Plan de achiziții întocmit de Serviciul achiziții publice și logistică. În 

calitate de subdiviziune de suport tehnic, SAPL a realizat sarcinile prevăzute în Planul de achiziții, 

alcătuit în baza planului său de acțiuni în coroborare cu Planul de acțiuni al CEC pentru anul 2022, 

ultimul elaborat în conformitate cu acțiunile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-

2023. 

Astfel, în vederea asigurării cu bunuri și servicii, SAPL a asigurat încheierea a 82 de 

contracte, dintre care un contract prin procedura de negociere fără publicare, 4 prin procedura 

cererii ofertelor de prețuri, iar 77 de contracte prin procedura de achiziție de valoare mică. Din 

cele 77 de contracte de valoare mică, 19 contracte au fost destinate pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022 și 16 octombrie 2022. 

În baza Planului de acțiuni al CEC pentru anul 2022, aprobat prin hotărârea CEC nr. 

314/2022, au fost contractate servicii de elaborare a caietului de sarcini pentru elaborarea soluției 

tehnice pentru e-Voting, precum și servicii de elaborare a conceptului campaniei de informare 

privind e-Voting, în conformitate cu acțiunea 1.1.2. din Planul de acțiuni, dar și în vederea 

executării planului de acțiuni pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin 

Internet, aprobat prin hotărârea CEC nr. 725/2022 cu privire la crearea Grupului interinstituțional 

de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet. 
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XI. ACTIVITATEA DE REALIZARE A POLITICII DE PERSONAL 
 

Obiectivul 3.1: Modernizarea la toate nivelurile a proceselor de management 

1. Realizarea auditului personalului Comisiei Electorale Centrale. 

În anul 2020, a fost efectuat auditul personalului privind evaluarea inițială a stării de 

sinergie a echipei CEC de către un expert/specialist resurse umane (extern). 

Această activitate a inclus următoarele componente: 

I. Evaluarea inițială a stării de sinergie a echipei CEC. 

II. Diagnosticul climatului social-psihologic din instituție. 

III. Evaluarea culturii organizaționale. 

IV. Analiza gradului de acceptare a schimbării. 

V. Evaluarea motivațiilor angajaților. 

VI. Analiza sistemului de mobilități funcționale pe orizontală și verticală ale 

personalului. 

VII. Evaluarea nivelului de maturitate în poziție și/sau instituție. 

VIII. Diagnosticarea eficienței instruirii profesionale a funcționarilor. 

IX. Evaluarea planurilor de dezvoltare a carierei profesionale. 

Conform Raportului auditului asupra personalului din cadrul Comisiei Electorale Centrale, 

nivelul de sinergie în cadrul echipei CEC este unul mediu, ceea ce demonstrează calități de 

colaborare sinergetică între membrii săi datorită stării psiho-emoționale a personalului în raport cu 

calitățile profesionale ale acestora. Chiar dacă fiecare membru al echipei are atribuțiile sale de 

serviciu stabilite prin fișa postului, funcționarea în echipa CEC este determinată prin atribuirea de 

roluri specifice și un anumit gen de responsabilitate împărtășită cu ceilalți. În baza criteriilor de 

evaluare psihologică a echipei CEC, auditul a constatat că rolurile sunt discutate în echipă, 

recunoscute și asumate de toți. 

Climatul social-psihologic din instituție în anul 2022 era calificat drept unul mediu, datorită 

condițiilor corespunzătoare de muncă, inclusiv grație raporturilor favorabile dintre angajator și 

angajați, absenței tensiunii sociale în rândul personalului instituției. 

Cu referire la gradul de acceptare a schimbării, se poate conchide că instituția, potrivit 

chestionării anonime a angajaților în anul 2022, se prezintă ca un loc de muncă ce promovează 

starea de bine a lucrătorilor din punct de vedere psihologic și unde se acționează pentru prevenirea 

vătămării sănătății psihologice a lucrătorilor, care se poate produce inclusiv ca urmare a 

neglijenței, neatenției sau a unor acte intenționate. În acest sens, gradul de acceptare a schimbării 

poate fi apreciat drept unul mediu. 

Cât privește evaluarea culturii organizaționale, rezultatele auditului arată că factorii 

climatului organizațional prezic o incidență mare a simptomelor de tip psihosomatic, cum ar fi: 

supraîncărcarea la locul de muncă, satisfacția medie profesională, injustiția organizațională scăzută 

și stilul de conducere mediu. 

Totodată, de către auditor au fost formulate unele recomandări privind ridicarea nivelului 

stării de sinergie a echipei, culturii organizaționale, nivelului social-psihologic din instituție etc. 

În acest sens, în anul 2023 CEC va continua identificarea și realizarea acțiunilor privind creșterea 

nivelului pe toate aspectele auditate. 



108 

2. Sporirea confortului și eficienței angajaților prin îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

În temeiul prevederilor Codului muncii nr. 154/2003 și ale Legii securității și sănătății în 

muncă nr. 186/2008, angajatorul este obligat să asigure condiții de muncă care corespund 

cerinţelor securității şi sănătății în muncă. Pe parcursul perioadei de referință au fost identificate 

probleme ce țin de condițiile de muncă ale angajaților CEC, atât în birouri, cât și în sediul instituției 

(cum ar fi: identificarea unor noi spații (birouri), reparația curentă a unor încăperi, înlăturarea 

nivelului sporit de zgomot, iluminarea insuficientă etc.). În acest sens, au fost formulate și 

prezentate conducerii CEC propuneri de soluționare a acestora. În funcție de situația economică-

financiară și de posibilitățile instituției, aceste propuneri au fost realizate. 

Totodată, în baza Planului de protecție și prevenire, aprobat prin dispoziția președintelui 

CEC, au fost realizate un șir de măsuri tehnice, igienico-sanitare și organizatorice, ceea ce a 

contribuit la reducerea riscurilor profesionale și îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

Este de menționat faptul că anual se stabilesc, prin referatele de necesitate întocmite de 

fiecare subdiviziune, necesitățile salariaților pentru anul următor. În măsura posibilităților și în 

limita mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat, fiecărui salariat i se asigură condiții 

echitabile de muncă. 

În același context, potrivit hotărârii CEC nr. 261/2021 „Cu privire la aprobarea efectivului-

limită, structurii organizatorice și organigramei Comisiei Electorale Centrale”, a fost creată o nouă 

subdiviziune, formată din 8 unități de personal, pentru care au fost identificate noi spații de muncă. 

Cât privește alte facilități pentru angajații CEC, precum: bucătărie, spațiu pentru relaxare, 

sport, cameră pentru copii etc., în prezent acestea nu pot fi realizate din lipsă de încăperi libere. 

3. Crearea unei culturi a instruirii/formării continue pe parcursul întregii activități, încurajarea 

preluării bunelor practici și schimbului de experiență neformale în rândul membrilor și angajaților 

CEC. 

Procesul de dezvoltare profesională continuă în cadrul Comisiei Electorale Centrale este 

realizat în temeiul art. 37 și art. 38 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, precum și conform Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională 

continuă a funcționarilor publici (anexa nr. 10), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009. 

Potrivit acestor acte normative, fiecare funcționar public are dreptul și obligația să-și 

perfecționeze abilitățile și pregătirea profesională în mod continuu, în scopul aprofundării și 

actualizării cunoștințelor, modelării atitudinilor necesare funcționarului public pentru exercitarea 

eficientă a atribuțiilor funcției. Totodată, autoritățile publice au obligația de a asigura posibilități 

egale fiecărui funcționar public la instruire atât în țară, cât și peste hotare, de a asigura diverse 

forme de dezvoltare profesională continuă etc.  

În acest context, Comisia Electorală Centrală aprobă anual Planul de dezvoltare 

profesională continuă a personalului din cadrul CEC, în baza Planului de dezvoltare profesională 

a funcționarilor publici, aprobat de Institutul de Administrație Publică. În cadrul elaborării planului 

se ține cont de necesitățile formulate în fișele de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici din cadrul CEC, de propunerile Centrului de instruire continuă în domeniul 

electoral, precum și de necesitățile instituționale pe diverse domenii. Pentru anul 2022 Planul de 

dezvoltare profesională continuă a fost aprobat la data de 21 martie 2022.  
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În perioada de referință au fost elaborate două Planuri individuale de dezvoltare 

profesională pentru funcționarii publici debutanți. 

Pentru asigurarea evidenței parcursurilor de formare profesională a angajaților Comisiei 

Electorale Centrale, anual se completează Registrul privind evidența dezvoltării profesionale 

continue a salariaților. 

Totodată, pe parcursul perioadei de referință, Comisia Electorală Centrală, în comun cu 

instituțiile omoloage din alte țări și partenerii de dezvoltare, a organizat deplasări în interes de 

serviciu pentru schimb de experiență profesională și preluare de bune practici pe diferite domenii, 

precum: „Dezinformarea în epoca digitală – Efectele asupra democrației, statului și societății”; 

„Digitalizarea proceselor electorale, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, 

precum și incluziunea din perspectiva de gen”; „Soluții digitale în raportarea, revizuirea și 

publicarea finanțelor politice”; „Bune practici pentru urmărirea recomandărilor electorale”; 

„Forumul Regional European al Summit-ului Global pentru Democrație 2022”; „Observarea 

proceselor electorale”; „Comunități de practică pentru transparența campaniilor on-line”; 

„Implementarea Declarației referitoare la principiile observării internaționale a alegerilor”; 

„Supravegherea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale”; „Influența externă asupra 

instituțiilor democratice”; „Lansarea Rețelei regionale din Europa pentru încurajarea femeilor în 

alegeri” etc. 

Delegarea angajaților pentru efectuarea vizitelor de studiu, realizarea schimbului de 

experiență sau participarea la diferite programe de instruiri este realizată în temeiul Procedurii cu 

privire la reglementarea organizării, desfășurării și raportării deplasărilor în străinătate de către 

funcționarii aparatului și membrii Comisiei Electorale Centrale, aprobate prin dispoziția 

președintelui CEC nr. 141 din 22 mai 2020. 

Activități realizate în conformitate cu Planul de acțiuni al Serviciului resurse umane 

Planul de acțiuni al Serviciului resurse umane pentru anul 2022 a fost elaborat în baza 

Planului de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022, precum și în temeiul fișei 

postului consultantului principal al Serviciului resurse umane. Planul de acțiuni al Serviciului 

resurse umane pentru anul 2022 a fost aprobat la data de 15 februarie 2022, el cuprinde 3 obiective, 

13 acțiuni și 34 sub-acțiuni. 

Obiectivele de bază ale Serviciului resurse umane sunt:  

1. Îmbunătățirea continuă a managementului electoral și consolidarea capacităților 

instituționale.  

2. Asigurarea perfectării documentelor, evidenței datelor și documentelor cu privire la 

personal în conformitate cu legislația în vigoare.  

3. Acordarea asistenței metodologice conducerii CEC, șefilor de subdiviziuni și 

funcționarilor publici în domeniul aplicării corecte a Legii nr. 158/2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public și a legislației muncii.  

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Planul de acțiuni al Serviciului resurse umane 

pentru anul 2022, în fișa postului, precum și obiectivelor individuale de activitate pentru anul în 

curs, au fost identificate următoarele acțiuni: 
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1. Asigurarea procesului de recrutare a personalului pentru funcțiile publice vacante și temporar 

vacante respectând termenele prevăzute de legislație privind inițierea procesului de anunțare a 

concursurilor.  

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022, au fost organizate și desfășurate cinci 

concursuri de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Aparatului CEC, fiind scoase la concurs 18 

funcții publice.  

De asemenea, au fost realizate următoarele sub-acțiuni: elaborarea condițiilor de 

participare la concurs; plasarea avizelor pe platforma www.cariere.gov.md; examinarea dosarelor 

de participare (62 la număr) și întocmirea notei informative în acest sens; organizarea tuturor 

ședințelor Comisiei de concurs; întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei de concurs, 

precum și elaborate toate actele aferente procesului (avize privind rezultatele examinării dosarelor 

de participare, privind desfășurarea probelor scrise, interviurilor; mesaje de informare a 

candidaților; solicitări către Autoritatea Națională de Integritate privind eliberarea certificatelor de 

integritate; solicitări privind transmiterea dosarelor personale ale funcționarilor publici angajați 

etc.). 

2. Organizarea și monitorizarea implementării procedurii de integrare socioprofesională a 

funcționarilor publici nou angajați. 

În perioada de referință, au fost angajați 9 funcționari publici, inclusiv doi funcționari 

publici debutanți. La angajare, fiecărui funcționar public i s-au adus la cunoștință, prin semnătură, 

Regulamentul intern al Aparatului CEC, Ghidul noului angajat al CEC, Regulamentul cu privire 

la stabilirea sporului de performanță, fișa postului, Acordul privind rolurile și responsabilitățile în 

domeniul securității informației și Avizul de informare în baza Legii nr. 325/2013 cu privire la 

testarea integrității profesionale etc. A fost asigurată instruirea atât internă, cât și externă a 

funcționarilor publici nou angajați pe unele domenii legate de activitatea generală a funcționarului 

public, dar și activitatea profesională. Totodată, a fost organizată procedura de evaluare a activității 

a doi funcționari publici debutanți din cadrul DTIGLE și DCRPMM pentru perioada de probă, 

precum și procedura de depunere a jurământului, a fost coordonat procesul de elaborare a 

obiectivelor individuale de activitate și a indicatorilor de performanță individuală pentru cei 9 

funcționari publici nou angajați, prezentate spre aprobare și plasate în dosarele personale. 

3. Organizarea și monitorizarea implementării procedurii de evaluare a performanțelor 

individuale ale funcționarilor publici.  

În conformitate cu prevederile dispoziției președintelui CEC nr. 439-p din 15 decembrie 

2021, în perioada 15 decembrie 2021-15 februarie 2022, a fost organizată și desfășurată procedura 

de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2021. În urma 

analizei fișelor de evaluare, precum și a calificativelor obținute la evaluare, au fost prezentate 

propuneri privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor publici. Totodată, au fost avizate 

și prezentate spre aprobare conducerii CEC obiectivele individuale de activitate și indicatorii de 

performanță individuală ai tuturor funcționarilor publici pentru anul 2022. Ulterior, copiile 

acestora au fost transmise șefilor de subdiviziuni, iar o copie introdusă în dosarele personale ale 

funcționarilor publici, despre aceasta făcându-se înscrisurile respective în dosare. 

4. Organizarea procesului de dezvoltare și consolidare a capacităților profesionale ale 

funcționarilor Aparatului CEC.  

http://www.cariere.gov.md/
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Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului CEC pentru 

anul 2022 a fost elaborat în baza propunerilor șefilor de subdiviziuni, prin intermediul fișelor de 

evaluare anuală a performanțelor profesionale, precum și în temeiul Planului de dezvoltare 

profesională a funcționarilor publici la comanda de stat a Institutului de Administrație Publică. 

Planul a fost aprobat de către președintele CEC la data de 21 martie 2022.  

Pe parcursul perioadei de referință, angajații CEC au beneficiat de instruiri interne și 

externe pe diferite domenii specifice funcției publice, dar și în domeniul privind activitatea 

administrației publice și a funcționarilor publici:  

1. Administrarea electorală sensibilă la dimensiunea de gen.  

2. Raportarea în sectorul bugetar.  

3. Integrarea profesională în funcția publică. 

4. Securitatea cibernetică și dezinformare. 

5. Metodologii-cadru privind supravegherea finanțării partidelor politice și a finanțării 

campaniilor electorale. 

6. Securitatea și sănătatea în muncă.  

7. Comunicare de criză.  

8. Seminar pe materie contravențională.  

9. Egalitatea de gen în administrația publică. Hărțuirea sexuală la locul de muncă.  

10. Eficientizarea activității profesionale în administrația publică.  

11. Etichetă și protocol instituțional.  

12. Curs de perfecționare a limbii engleze.  

13. Achiziții publice: concept, principii și reglementări. 

14. Accesibilitatea proceselor electorale pentru persoane cu necesități speciale etc.  

5. Alte activități privind procedurile administrative de personal pentru angajații Comisiei 

Electorale Centrale:  

1.  Elaborarea actelor administrative cu privire la resursele umane, precum și activitatea 

de bază a instituției.  

2.  Completarea și ținerea evidenței dosarelor personale ale angajaților.  

3.  Asigurarea evidenței acordării diferitor tipuri de concedii funcționarilor publici și 

salariaților CEC, precum și asigurarea evidenței vechimii în serviciul public.  

4.  Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.  

5.  Acordarea asistenței metodologice conducerii CEC, șefilor de subdiviziuni și 

funcționarilor publici în domeniul aplicării corecte a Legii nr. 158/2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public, a legislației muncii, precum și a altor 

acte normative.  

Activități realizate conform atribuțiilor, care nu se regăsesc în Planul de acțiuni al Serviciului 

resurse umane pentru anul 2022:  

- Elaborarea Raportului de activitate al Serviciului resurse umane pentru anul 2021 și 

Planului de acțiuni al Serviciului pentru anul 2022;  

- Elaborarea/actualizarea Registrului riscurilor al Serviciului resurse umane;  

- Elaborarea/modificarea proceselor de bază ale Serviciului resurse umane;  

- Elaborarea proiectului schemei de încadrare a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 

2022;  
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- Elaborarea/modificarea Statului de personal al Comisiei Electorale Centrale (pe parcursul 

anului 2022 a fost elaborat/modificat Statul de personal de două ori);  

- Îndeplinirea atribuțiilor secretarului comisiei pentru repartizarea biletelor de tratament 

balneosanatorial, conlucrarea cu Casa Națională de Asigurări Sociale privind recepționarea 

biletelor de tratament balneosanatorial, prezentarea Raportului privind utilizarea biletelor 

de tratament balneosanatorial;  

- Îndeplinirea atribuțiilor secretarului comisiei de disciplină (desfășurarea anchetei de 

serviciu, întocmirea proceselor-verbale, rapoartelor și altor acte aferente anchetei);  

- Modificarea Procedurii cu privire la competenţele profesionale şi instruirea personalului 

Aparatului CEC, conform cerințelor Standardelor ISO etc. 


