
 

Anexă  

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 313 din 8 februarie 2022 

 

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 

în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 

 

 

Pilonul 1 Servicii orientate spre cetățeni 

Obiectivul 1.1 Dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță  

Responsabili 

de 

implementare  

Termen 

 

Sursa de 

finanțare 

Nivel de 

realizare 

1. 1.1.1. 

Automatizare

a secțiilor de 

votare 

 

Elaborarea strategiei de 

automatizare a SV 

 

Investiții în tehnologii 

informaționale și 

comunicaționale 

prioritizate  

DTIGLE 

DMA 

DJ 

 

Semestrul I 

 

Bugetul de stat 

Parteneri 

externi 

Nerealizat1 

 

 

Elaborarea cerințelor 

tehnice pentru 

automatizarea SV 

Caiet de sarcini elaborat 

2. 1.1.2. 

Perfecționare

a SIASA 

Integrarea Registrului 

de Stat al Alegătorilor 

cu Registrul de Stat al 

Adreselor, 

Nivelul de funcționalitate 

al registrelor integrate  

 

DTIGLE 

DMA 

DCRPMM 

Semestrul II  

 

Bugetul de stat 

Parteneri 

externi 

Realizat2 

 

                                                             
1 Activitate nerealizată pe motiv că în primul și cel de-al doilea semestru s-a desfășurat auditul SIASA, precum și deoarece în cel de-al doilea 

semestru a fost organizat scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie 2021 (scrutin neplanificat). 

 
2 Au fost înaintate și acceptate propuneri de elaborare a 3 module noi pentru SIASA și 11 propuneri de îmbunătățire a 4 module aflate în gestiunea 

CEC („Buletine de vot”, „Documentare”, „Liste de subscripție”, „Rotația”). 

Cu suportul PNUD Moldova, în parte Programul EDMITE, a fost realizată o campanie de promovare și informare a publicului cu pr ivire la 

rezultatele CEC în domeniul TI, axată pe combaterea miturilor despre utilizarea SIASA în perioada electorală și o serie de materiale video 

explicative, realizate în parteneriat cu portalul diez.md, au fost elaborate și promovate, inclusiv în perioada electorală pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 11 iulie 2021. 



implementarea 

registrelor integrate 

Elaborarea Planului de 

comunicare/ promovare 

pe componenta de 

digitalizare    

Planuri anuale de 

comunicare 

implementate 

3. 1.1.3. 

Sporirea 

incluziunii 

electorale 

Implicarea diasporei în 

etapele procesului 

electoral 

 

Creșterea numărului de 

persoane care se 

înregistrează prealabil  

 

Creșterea numărului 

funcționarilor electorali 

din diasporă în RFE 

DAD 

DCRPMM 

DTIGLE 

AD 

BPR 

BRD 

În decursul 

anului 
 Realizat3 

 

Încurajarea alegătorilor 

din stânga Nistrului să 

se implice în procesul 

electoral  

 

Numărul de sugestii/ 

comentarii de 

îmbunătățire a serviciilor 

electorale înaintate de 

alegătorii din stânga 

Nistrului  

În decursul 

anului 
Nerealizat 

Promovarea egalității 

de gen și asigurarea 

unui proces de vot 

Date statistice structurate 

pe categorii de persoane 

cu risc de excluziune 

În decursul 

anului 
Realizat4 

                                                             
3 A fost creat grupul de lucru interinstituțional CEC-MAEIE-BRD, a fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni pentru organizarea scrutinului în 

afara țării. Procedura înregistrării prealabile pentru votarea în străinătate a fost promovată. A fost atestat un număr record de înregistrări - 100 050 

declarații, depuse fie electronic, fie pe suport de hârtie. 

Tot aici, CEC a beneficiat de asistență din partea Institutului Republican Internațional (IRI), pentru informarea privind procesul electoral și 

consolidarea dialogului cu cetățenii Republicii Moldova aflați în afara țării. În cadrul proiectului au fost organizate și două vizite la Bruxelles și 

Milano, unde reprezentanții CEC împreună cu cei ai organizațiilor diasporei moldovenești din mai multe state-membre ale UE au făcut o radiografie 

privind organizarea ultimelor scrutine naționale peste hotarele țării. 
 
4 Datele furnizate de SIASA, în urma organizării scrutinului din 11 iulie 2021, precum și cele extrase manual din rapoartele întocmite de organele 
electorale, au fost sistematizate și repartizate pe categorii de persoane cu risc de excluziune (categoria de gen, persoane cu necesități speciale, 

minorități). Informațiile făcute publice despre participarea alegătorilor, candidaților, observatorilor conțin date distribuite după categoria de gen. 

Infograficele au fost prezentate pe 15 septembrie 2021. 



incluziv prin proiecte 

comune cu societatea 

civilă  

(persoane cu necesități 

speciale, minorități) 

4. 1.1.4. 

Menținerea/ 

extinderea 

Sistemului 

Integrat de 

Management 

al Calității și 

Securității 

Informației 

(ISO 9001 / 

ISO 27001) 

Desfășurarea 

misiunilor de audit 

intern  

 

Raportul de audit intern 

întocmit 

 

Numărul de corecții/ 

acțiuni corective propuse, 

în raport cu numărul de 

neconformități 

identificate 

 

Numărul misiunilor de 

audit intern și de 

supraveghere realizate 

Coordonator 

SIMCSI 

Toate 

subdiviziunile 

CEC 

Octombrie - 

Noiembrie 

Bugetul de stat 

Parteneri 

externi 

Realizat 

parțial5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menținerea certificării 

internaționale ISO prin 

monitorizare și 

supraveghere continuă 

 

Nivelul de corespundere 

a proceselor și acțiunilor 

realizate în cadrul CEC 

cu cerințele standardelor 

ISO 

Noiembrie - 

Decembrie 

Examinarea 

posibilității de 

extindere a certificării 

pe domenii noi 

Oportunități de extindere 

a certificării identificate 

și lansate 

 

Semestrul II 

Obiectivul 1.2  Sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, monitorizare și control  

                                                             
5 Conform „Programului anual de audituri”, în scopul menținerii valabilității certificatelor acordate CEC, urma să fie efectuat auditul de 

supraveghere al Sistemului de Management al Calității și Securității Informației în perioada 20.11.2021 – 20.12.2021. Pentru menținerea 

certificatelor, s-a solicitat extinderea cu 3 luni a valabilității certificatelor. S-a realizat auditul intern pe segmentul de Securitate a Informației ISO 

27001. 

 

 



Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili 

de 

implementare 

Termen 

 
Sursa de 

finanțare 

Nivel de 

realizare 

5. 1.2.1. 

Fortificarea 

capacităților 

CEC de 

monitorizare 

Elaborarea cadrului 

metodologic de 

activitate a Direcției 

monitorizare și control 

financiar 

Regulamentul direcției 

aprobat  

 

DFE 

DJ 

DTIGLE 

 

Parteneri: 

Semestrul I Bugetul de stat 

 
Nerealizat6 

 

 

                                                             
6 Activitatea urmează a fi transferată pentru anul 2022. La finele anului de raportare, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 261/2021, a 

fost aprobată o nouă structură și organigramă a Comisiei, fiind instituită Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor electorale. Cu suportul partenerilor externi, au fost contractați 2 experți care în primul trimestru al anului 2022 urmează să prezinte 

regulamentul noii direcții, sarcinile și atribuțiile acesteia. 

Prin hotărârea nr. 261/2021, Comisia a aprobat structura organizatorică și efectivul-limită de 8 unități pentru Direcția supraveghere și control 

privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Totodată, prin hotărârea nr.069/2021 „Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei 

Electorale Centrale pentru anul 2022”, a fost aprobat devizul de cheltuieli estimativ pentru desfășurarea principalelor acțiuni/măsuri de politică 

pentru anul 2022, în conformitate cu Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023. 

Comisia Electorală Centrală și-a propus să fortifice capacitățile de control financiar prin antrenarea în proces a reprezentanților unor instituții 

abilitate ale statului cu atribuții în verificarea documentației primare economice-financiare.  

Prin Dispoziția nr. 57-a emisă de președintele Comisiei Electorale Centrale, a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru examinarea și 

verificarea rapoartelor privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă și privind finanțarea campaniei electorale a concurenților electorali.  

Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, Serviciului Fiscal de Stat și Inspecției Financiare au făcut schimb de opinii referitoare la principiile și 

mecanismele de activitate a grupului, interacțiunea autorităților implicate și elaborarea unei metodologii în acest sens.  

Alte subiecte discutate și în același timp operate s-au referit la controlul sporit asupra veniturilor și cheltuielilor concurențelor electorali, atât 

declarate, cât și, eventual, nedeclarate. Suplimentar, au fost discutate metode de prevenire și, după caz, de combatere a uti lizării resurselor 

administrative în campaniile electorale. 

 



și control al 

finanțării 

politice 

Publicarea în format 

deschis (cu posibila 

reutilizare) a datelor 

legate de finanțarea 

partidelor politice și a 

campaniilor electorale, 

prin crearea unui 

modul electronic 

actualizat periodic 

 

 

Rapoartele financiare ale 

partidelor politice 

publicate pe pagina web 

a CEC prin intermediul 

modulului  

 

 

 

 

 

 

Normele metodologice 

recomandate dezvoltate  

Curriculum de instruire 

elaborat  

Cursuri de instruire 

desfășurate  

PA, CSM,  

CNA, MAI, 

INJ 

În decursul 

anului 

 

 Realizat7 

 

Organizarea instruirilor 

pentru reprezentanții 

partidelor și trezorieri 

Realizat8 

 

                                                             
7 Majoritatea partidelor politice au prezentat rapoartele prin intermediul SSI „Control Financiar”. Modulul SSI „Control Financiar” este 

interconectat cu pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale. Toate rapoartele prezentate de partidele politice, inclusiv cele depuse pe suport 

de hârtie, sunt publicate pe pagina web a Comisiei, la compartimentul „Finanțarea”, rubrica „Finanțarea partidelor”.  

 
8 Pe parcursul anului 2021 au fost desfășurate seminare de instruire și elaborate îndrumare cu următoarele tematici: „Metodologia întocmirii și 

prezentării Raportului privind gestiunea financiară pentru anul 2020 prin sistemul SSI „Control Financiar” în perioada 15-19 martie 2021 cu 

participarea a 35 de reprezentanți din partea partidelor politice; „Instruirea persoanelor responsabile de finanțele concurentului electoral la alegerile 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” din 25.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021 și 19.06.2021 cu participarea a 21 reprezentanți din partea 

concurenților electorali; „Instruirea persoanelor responsabile de finanțele concurentului electoral la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021” din 

09.10.2021 în mun. Bălți, 11.10.2021, 21.10.2021 și 27.10.2021 cu participarea a 15 reprezentanți din partea concurenților electorali partide politice 

și din 23.10.2021, 24.10.2021 și 30.10.2021 cu participarea a 17 reprezentanți din partea concurenților electorali candidați independenți; 

„Recomandări metodologice privind determinarea și reflectarea cheltuielilor pentru promovarea și încurajarea participării femeilor și a tinerilor în 

procesele politic și electoral. Colectare de fonduri” din data de 25.11.2021 cu participarea a 25 de reprezentanți ai partidelor politice. 

 



6. 1.2.2. 

Descurajarea 

comportamen

tului potențial 

fraudulos 

Includerea 

componentei anti-

utilizare a resurselor 

administrative în 

perioada electorală în 

cadrul campaniilor de 

informare 

 

Componenta antifraudă 

și anti-utilizare a 

resurselor administrative 

inclusă în fiecare 

campanie de informare 

pentru alegerile naționale  

 

DCRPMM 

DAD 

DJ 

DMA  

CICDE 

 

Parteneri:  

MAI, CNA, 

PG, CC, 

Parlament, 

MF, MJ, ANI 

Semestrul II Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Nerealizat9 

 

 

Elaborarea Ghidului 

antifraudă electorală 

Cel puțin 3 acțiuni de 

informare desfășurate 

 

 

Obiectivul 1.3  Micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea transparenței informației electorale 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili 

de 

implementare 

Termen 

 
Sursa de 

finanțare 

Nivel de 

realizare 

7. 1.3.1. 

Elaborarea 

modulului 

„Profil 

Electoral al 

Alegătorului” 

Elaborarea cerințelor 

tehnice pentru modulul 

„Profil Electoral al 

Alegatorului” 

 

 

 

 

 

Caiet de sarcini elaborat  

Soft elaborat  

 

DTIGLE Semestrul II 

 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

 

Nerealizat10 

                                                             
9 Activitatea urmează a fi transferată pentru anul 2022. În primul semestru al anului 2021 a fost inițiată colaborarea cu CNA în vederea oferirii de 

suport și asistență metodologică în implementarea și aplicarea măsurilor de asigurare a integrității instituționale. Cu toate acestea , acțiunea a fost 

nerealizată din cauza schimbării managementului CEC și celui al PNUD Moldova, partener cu care ne-am propus realizarea acțiunii, precum și a 

altor factori. 

10 Activitatea urmează a fi transferată pentru anul 2022. Activitate nerealizată pe motiv că în primul și cel de-al doilea semestru s-a desfășurat auditul 

SIASA, precum și deoarece în cel de-al doilea semestru a fost organizat scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie 2021 (scrutin neplanificat). 



8. 1.3.2. 

Dezvoltarea 

serviciilor de 

statistică 

electorală 

Crearea Depozitului de 

Date Statistice 

Numărul de platforme 

integrate  

 

DAD 

DMA 

DFE 

DCRPMM 

DTIGLE 

 

Parteneri:  

BNS 

Institutele de 

cercetare/ 

AȘM 

Semestrul II 

 
 Realizat 

parțial 11 

 
Elaborarea planurilor 

anuale de comunicare 

cu privire la 

informațiile statistice 

 

Plan de comunicare 

implementat anual în 

proporție de minim 90% 

 

Ghid de utilizare a 

platformei elaborat 

 

 

În decursul 

anului 

 

 
 

Pilon 2 Implicare, Influență și Promovare 

Obiectivul 2.1 Îmbunătățirea calității serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între instituțiile statului 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili de 

implementare 

Termen 

 
Sursa de 

finanțare 

 

9. 2.1.1. 

Colaborare  

proactivă cu 

legislativul 

Argumentarea 

propunerilor formulate 

și înaintarea acestora 

spre examinare 

Parlamentului  

Numărul de propuneri 

legislative înaintate vs. 

adoptate 

Membrii CEC 

DJ 

DMA 

Parteneri: MJ, 

ASP, CNA 

Semestrul I 

 

Bugetul de 

stat 

 

Realizat 

parțial12 

 

                                                             
11 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 consolidate date istorice în tabele format Excel:  

- 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. 

12 În semestrul I propuneri aparte nu au fost înaintate legislativului. Anterior, Comisia prin hotărârea nr. 3949/2020 a aprobat un șir de propuneri 

pentru modificarea Codului electoral și legislației conexe. În primul semestru al anului 2021, Comisia a analizat recomandările misiunilor de 

observare și ale Curții Constituționale după scrutinul prezidențial din anul 2020, ulterior fiind stabilită organizarea și desfășurarea alegerilor 

parlamentare anticipate. Respectiv, prioritățile CEC au fost îndreptate pentru buna desfășurare a acestuia.  

 



10. 2.1.2. 

Cooperare 

constantă cu 

alte instituții 

ale statului 

Colaborare cu 

Ministerul Justiției și 

Centrul Național 

Anticorupție în 

domeniul perfecționării 

cadrului legal 

Numărul de propuneri vs. 

număr de 

avizări/coordonări 

implementate  

 

 

DMA 

DJ 

DTIGLE 

DFE 

DCRPMM 

CICDE 

 

Parteneri: CSM, 

CSJ, INJ, CNA, 

PG, APL, ASP, 

MF, APC, MAI, 

CA, CPEDAE 

Semestrul I 

 

Bugetul de 

stat 

 

Realizat13  
 

 

Identificarea soluțiilor 

împreună cu Ministerul 

Finanțelor pentru 

asigurarea 

sustenabilității 

financiare a CEC 

Numărul de inițiative 

înaintate Guvernului și 

Parlamentului 

 

Numărul de 

activități/inițiative 

comune  (anticorupție, 

antifraudă, integritate, 

incluziune, pluralism 

politic) 

Semestrul II 

 
În proces de 

realizare14 

 

Conlucrarea 

APL/APC/CEC/CICD

E în vederea 

identificării soluțiilor 

Ateliere de lucru 

organizate  

 

Semestrul II 

 
Nerealizat15 

 

                                                             
13 Prin hotărârile nr. 4640 și nr. 4641 din 9 februarie 2021, nr. 4754 din 5 aprilie 2021 și scrisoarea nr. CEC-8/3661 din 15 februarie 2021, au fost 

înaintate propuneri la proiectele de acte normative transmise pentru avizare Comisiei. Acestea au vizat inițiativele legislat ive nr. 531 din 28 

decembrie 2020, nr. 14 din 27 ianuarie 2021, nr. 41 din 1 martie 2021 și nr. 263 din 19 iunie 2020. 
 
14 Pe parcursul anului, dar și în perioada electorală, în comun cu funcționarii Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale, 

Campaniei Naționale de Asigurări în Medicină și Agenției Servicii Publice, Comisia Electorală Centrală a realizat o serie de activități în vederea 

verificării donatorilor partidelor politice și ai concurenților electorali în perioada campaniei electorale. 

Potrivit avizului Ministerului Justiției, au fost elaborate mai multe propuneri de modificare/completare și transmise spre aprobare. Scopul 

proiectelor a fost perfecționarea și uniformizarea prevederilor ce vizează procedura de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a 

partidelor politice și a concurenților electorali/grupurilor de inițiativă. În special, s-a propus instituirea/modificarea normelor ce stabilesc datele ce 

se conțin într-un raport financiar, precum și aplicarea acestor norme în corespundere cu legislația privind datele cu caracter personal. 
 
15 Acțiunea nu a fost realizată din cauza organizării în cel de-al doilea semestru a scrutinului parlamentar anticipat din 11 iulie 2021 (scrutin 

neplanificat). Acțiunea urmează a fi transferată pentru anul 2022. 



de permanentizare a 

funcționarilor electorali 

teritoriali 

Numărul de propuneri 

înaintate și soluții 

implementate 

Crearea parteneriatului 

cu Consiliul 

Audiovizualului în 

vederea promovării 

pluralismului politic în 

mass-media 

 

Numărul seminarelor 

tematice desfășurate cu 

participarea 

reprezentanților CEC și 

CA pentru furnizorii de 

servicii media din țară 

pentru reflectarea 

echidistantă, echilibrată 

și imparțială a 

campaniilor electorale 

prin asigurarea 

pluralismului politic  

Semestrul I 

 

 

 

Obiectivul 2.2 Fortificarea CEC drept autoritate credibilă și orientată spre cetățean 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili de 

implementare 

Termen 

 

Sursa de 

finanțare 

 

11. 2.2.2. 

Extinderea 

parteneriatelo

Conlucrare pentru 

îmbunătățirea cadrului 

normativ 

 

Numărul de 

propuneri/obiecții 

înaintate de societatea 

civilă la actele normative 

DJ 

DCRPMM 

CICDE 

DMA 

Semestrul 

I 

Bugetul de stat 

 

Realizat16 

 

                                                             
16 În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2017 cu privire la actele normative și ale Legii nr. 239/2008 privind transparența decizională, Comisia 

a asigurat consultarea proiectelor de acte normative cu societatea civilă, fiind luate în considerare recomandările și obiecțiile înaintate.  

Informația relevantă la activitatea respectivă se regăsește în Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Comisiei 

Electorale Centrale pentru anul 2021, elaborat și  aprobat de președintele CEC în condițiile art.  16 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, pct. 41 și 42 din Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul  decizional, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016. Raportul este accesibil pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, la compartimentele 

Cadrul normativ/ Transparența decizională/ Raportul anual.  

 



r cu societatea 

civilă 

ale CEC supuse 

consultărilor publice 
 

Coordonarea agendelor 

de lucru în vederea 

evitării suprapunerilor 

de activități  

O ședință de lucru 

semestrială cu referire la 

activitățile și 

preocupările curente 

Semestrial 

 

 

12. 2.2.3. 

Consolidarea 

dialogului cu 

partidele 

politice 

Includerea în planul 

anual de comunicare a 

tematicilor de interes 

comun cu partidele 

politice și promovarea 

inițiativelor, 

reformelor, inovațiilor, 

bunelor practici în 

rândul partidelor 

politice 

Ateliere de lucru 

semestriale organizate  

(off-line sau alt format) 

Numărul de participanți 

la ateliere 

 

Numărul de 

inițiative/inovații 

promovate 

DMA 

 

Semestrial Bugetul de stat 

 

Nerealizat17 

 

13. 2.2.4. 

Promovarea 

jurnalismului 

electoral 

 

Organizarea off-line-

urilor cu mass-media  

 

8 off-line-uri cu mass-

media organizate 

 

DCRPMM 

DMA 

Semestrial Bugetul de stat 

 

Nerealizat 18 

 

Realizat 19 

 

Invitarea jurnaliștilor la 

evenimentele publice 

ale CEC 

 

Numărul jurnaliștilor/ 

instituțiilor media cu care 

se menține un contact 

constant  

 

Permanent 

                                                             
17 Din motivul organizării scrutinului parlamentar anticipat din 11 iulie 2021 (scrutin neplanificat) și restricțiilor impuse de epidemia COVID-19 

nu au fost organizare ateliere off-line cu partidele politice. Totodată, în perioada electorală a scrutinului parlamentar 2021 și a alegerilor locale noi 

din toamna 2021, cu partidele politice a fost susținut un dialog constructiv și conlucrare eficientă. 

 
18 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. 

 
19 Jurnaliștii au reflectat activitatea CEC pentru anul 2021 și organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie și a  celor locale noi 

din 21 noiembrie 2021. Au fost elaborate cca 290 comunicate și 90 anunțuri de presă. 
 



Participarea la emisiuni 

radiofonice și televizate  

 

Numărul de invitații la 

evenimente jurnalistice  

primite vs. invitații 

acceptate  de către CEC 

Realizat20 

 

 

Realizat21 

 

Monitorizarea presei 

scrise și electronice  

 

Ponderea instituțiilor 

mass-media cu jurnaliști 

specializați pe domeniul 

electoral din totalul 

instituții înregistrate 

14. 2.2.5. 

Conlucrarea 

pe domenii cu 

Diversificarea 

parteneriatelor 

strategice 

Numărul de parteneriate  

create 

 

DMA 

CICDE 

DCRPMM 

Permanent 

 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Realizat22 

 

                                                             
20  Membrii și funcționarii CEC au participat activ la emisiuni radio/tv.  

 
21 Monitorizarea presei s-a realizat în conformitate cu procedura stabilită. 

 
22 CEC menține parteneriatul strategic stabilit cu partenerii de dezvoltare: Consiliul Europei și PNUD. Astfel, a fost asigurată coordonarea 

activităților în vederea implementării proiectului PNUD - ”Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE), 

etapa a II-a. Pe parcursul anului, a fost organizată o ședință a comitetului de coordonare a proiectului, iar ședințele de planificare a proiectului, cu 

participarea managementului CEC, au fost organizate o dată la două săptămâni sau la necesitate.  

În primul semestru al anului 2021, a fost dezvoltat un nou proiect de asistență, finanțat de Consiliul Europei - Îmbunătățirea practicilor electorale 

în Republica Moldova (IEPRM), faza a II-a, pentru perioada 2021-2023. Acesta vizează consolidarea capacităților organelor electorale, 

supravegherea și controlul finanțării politice, dezvoltarea resurselor ITC ale CEC, dezvoltarea instrumentelor de instruire ale CICDE, îmbunătățirea 

incluziunii proceselor electorale, informarea și educația electorală, combaterea discursului instigator la ură și a utilizări i resurselor administrative 

în campania electorală, perfecționarea legislației electorale etc. Pe parcursul anului au fost organizate două ședințe ale comitetului de coordonare a 

proiectului. 

Cu suportul Consiliului Europei sunt în proces de realizare proiectele legate de implementarea votului electronic și elaborarea instrumentului digital 

pentru depunerea și retușarea declarațiilor de avere și datelor biografice depuse de candidați în alegeri. 

Cu suportul PNUD/EDMITE au fost elaborați termenii de referință pentru un nou modul al SIAS „Alegeri”  – „Contestații”, precum și este în 

proces de elaborare sistemul informațional care ar permite colectarea în format on-line a semnăturilor susținătorilor de către candidați. 

CEC a semnat un Memorandum de înțelegere cu Consiliul Electoral Suprem al Republicii Turcia. Documentul va contribui la aprofundarea 

colaborării privind perfecționarea legislației electorale, utilizarea sistemelor şi tehnologiilor moderne (https://bit.ly/3qPuicg). Matricea asistenței 

electorale nu a fost creată.  

 

https://bit.ly/3qPuicg


partenerii de 

dezvoltare 

Atragerea de fonduri 

pentru diferite domenii 

strategice 

Majorarea fondurilor  

financiare atrase din 

exterior 

  

Eficientizarea 

conlucrării cu 

partenerii externi prin 

crearea matricei 

asistenței electorale 

anuale 

Matricea asistenței 

electorale creată 

Obiectivul 2.3 Fortificarea imaginii CEC pe plan internațional drept autoritate electorală modernă și progresistă 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili de 

implementare 

Termen 

 

Sursa de 

finanțare 

 

15. 2.3.1. 

Dezvoltarea  

Asociației 

Internaționale 

a Femeilor în 

Organele de 

Management 

Electoral 

WEM-

International 

Promovarea WEM-

International 

 

Numărul de evenimente 

în cadrul cărora a fost 

prezentată Asociația 

 

Numărul de proiecte 

elaborate vs. numărul de 

proiecte implementate   

Management 

CEC 

Management 

CICDE 

În 

decursul 

anului 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Realizat 

parțial23 

Atragerea fondurilor și 

resurselor umane 

pentru funcționarea 

secretariatului WEM 

 

Nivelul de atragere al 

fondurilor  

 

Numărul de personal 

implicat 

Cuantumul cotizației 

anuale stabilit 

Dezvoltarea de 

parteneriate pentru 

implementarea 

Nivelul de funcționalitate 

al secretariatului 

                                                             
23 Importanța dezvoltării asociației a fost menționată în cadrul comunicării cu partenerii de dezvoltare, au fost făcute solicitări pentru finanțarea 

activității acesteia. La inițiativa IFES au fost depuse eforturi și realizate primele activități pentru revitalizarea WEM-International. În luna aprilie 

2022, se propune organizarea conferinței anuale, în cadrul căreia vor fi convocați membrii fondatori și stabilirea cuantumului cotizației anuale a 

acestora sau luarea deciziei privind oportunitatea continuării activității Asociației. S-a expediat un chestionar mai multor autorități electorale în 

vederea cooptării de noi membri. 



proiectelor în cadrul 

WEM-International 

Numărul de parteneriate 

stabilite 

16. 2.3.2. 

Participarea 

activă în 

cadrul 

asociațiilor 

electorale 

regionale și 

internaționale 

– ACEEEO, 

A-WEB 

Participarea activă la: 

- conferințele anuale  

- evenimentele 

electorale organizate la 

nivel regional și 

internațional 

- misiuni de 

monitorizare a 

alegerilor în statele 

membre 

Numărul de comunicări/ 

prezentări/ articole în 

cadrul evenimentelor 

regionale/ internaționale 

 

Date statistice structurate 

pe sexe privind 

participanții la 

evenimentele regionale/ 

internaționale 

 

 

 

 

 

 

 

CEC 

DCRPMM 

CICDE 

Permanent Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Realizat24  

 

 

                                                             
24 În perioada de referință, reprezentanții CEC au participat la cca 30 de întruniri cu organizațiile partenere internaționale și din străinătate, în 

vederea prezentării realizărilor, identificării soluțiilor pentru problemele existente, stabilirii priorităților viitoare de colaborare/asistență, 

perfecționării procesului electoral din Republica Moldova. Totodată, au fost organizate 6 ședințe ale platformei de comunicare a partenerilor 

electorali (misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova), organizate cu suportul proiectului EDMITE. 

Pe parcursul anului 2021, reprezentanții CEC au participat fizic la observarea a 6 scrutine organizate de alte state, două conferințe internaționale și 

trei vizite de studiu/lucru. Totodată, a fost asigurată participarea reprezentanților CEC la 13 conferințe, workshop-uri și  webinare organizate în 

format on-line de către CoE, ACEEEO, IFES, A-WEB etc. Cel mai important eveniment a fost Adunarea Generală a ACEEEO, care a avut loc la 

București (România). În cadrul acesteia, CEC a Republicii Moldova a preluat președinția Asociației, pentru candidatura noastră votând toți membrii 

instituţionali prezenți. Acest lucru a fost posibil ca urmare a evaluării progresului atins de CEC în dezvoltarea procesului electoral din ţara noastră. 

De menționat că acest fapt are o importanță deosebită pentru promovarea imaginii ţării noastre pe plan internaţional şi va contribui la intensificarea 

colaborării CEC cu autorităţile omoloage din alte state şi instituţiile internaţionale din domeniul electoral. În contextul deţinerii preşedinţiei, CEC 

va organiza la Chişinău pe parcursul anului 2022 ședința de lucru a Comitetului Executiv și a Adunării Generale a Asociaţiei şi cea de-a 31-a 

Conferinţă anuală a ACEEEO.  

 
 



Pilonul 3 Performanță și cultură organizațională 

Obiectivul 3.1  Modernizarea la toate nivelurile a proceselor de management 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili de 

implementare 

Termen 

 

Sursa de 

finanțare 

 

17. 3.1.2. 

Sporirea 

confortului și 

eficienței 

angajaților 

prin 

îmbunătățirea 

condițiilor de 

muncă 

 

Formularea 

problemelor și soluțiilor 

legate de condițiile de 

muncă 

 

 

 

Evaluarea periodică a 

satisfacției angajaților 

privind condițiile de 

muncă 

Spațiu nou/suplimentar 

identificat. 

Facilități  oferite (ex. 

bucătărie/ cantină,  

cameră de relaxare/ 

sport, cameră pentru 

copii etc.) 

 

Chestionar elaborat 

Nivelul de satisfacție 

stabilit 

SRU 

DFE 

Semestrul 

II 

 

Bugetul de stat 

 

Realizat 

parțial25 

 

                                                             
25 În conformitate cu prevederile 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 (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 prezența resurselor financiare și posibilitățile instituției, aceste propuneri au fost, după caz, realizate.  

Totodată, în baza Planului de protecție și prevenire, aprobat prin dispoziția președintelui CEC, au fost realizate un șir de măsuri tehnice, igienice-

sanitare și organizatorice, care au contribuit la reducerea riscurilor profesionale și îmbunătățirea considerabilă a condițiilor de muncă.    

Este de menționat faptul că anual se stabilesc prin referatele de necesitate, elaborate de către fiecare subdiviziune, necesitățile salariaților pentru 

anul următor. Prin urmare, fiecărui salariat i se asigură condiții echitabile de muncă, în limita mijloacelor financiare oferite din bugetul de stat.  

Cât privește alte facilități prevăzute pentru a fi oferite angajaților CEC, și anume: bucătărie, spații pentru relaxare, pentru sport, cameră pentru copii 

etc., actualmente nu sunt realizabile, din lipsă de spații libere, precum și din lipsa surselor financiare.  

Pentru realizarea chestionării angajaților CEC în scopul determinării nivelului de satisfacție privind condițiile de muncă în cadrul instituției, a fost 

elaborat un chestionar ce urmează să fie prezentat președintelui CEC spre aprobare.  

  



18. 3.1.3. 

Implementare

a unor măsuri 

pentru 

dezvoltarea 

sinergiei 

interne a 

personalului, 

perfecționare

a sistemului 

de 

comunicare, 

îmbunătățirea 

climatului de 

muncă şi 

creșterea 

solidarității în 

cadrul CEC 

 

Analiza  recomandărilor 

raportului privind 

auditul personalului 

care vizează cultura 

organizațională, 

sinergia internă și 

climatul psihologic în 

cadrul CEC  

 

Identificarea măsurilor 

necesare pentru 

dezvoltarea sinergiei 

interne a personalului, 

perfecționarea 

sistemului de 

comunicare, 

îmbunătățirea 

climatului de muncă şi 

creșterea solidarității 

 

Identificarea unor 

măsuri specifice de 

creștere a coeziunii  

Recomandări formulate 

privind cultura 

organizațională, climatul 

social-psihologic etc.  

vs. recomandări 

implementate  

 

 

Strategie de comunicare 

internă elaborată  

 

Raport privind 

implementarea strategiei 

de comunicare internă 

 

 

 

Numărul de măsuri 

specifice de creștere a 

coeziunii  angajaților  

identificate și aplicate în 

cadrul CEC 

 

SRU 

 

 

 

 

 

Semestrul 

II 

 

 

 

Bugetul de stat 

 

Realizat 

parțial 26 

 

 

                                                             
26 Conform Obiectivului 3.1 „Modernizarea la toate nivelurile a proceselor de management” din Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale 

pentru anii 2020-2023, a fost prevăzută efectuarea auditului personalului CEC de către un expert în resurse umane. În anul 2020 a fost efectuat 

auditul personalului privind evaluarea inițială a stării de sinergie a echipei CEC. În urma analizei efectuate a Raportului auditului personalului din 

cadrul Comisiei Electorale Centrale, s-a stabilit că nivelul de sinergie în cadrul echipei CEC este unul mediu, fapt ce demonstrează calități de 

colaborare sinergică între membrii echipei CEC datorită stării psihice-emoționale a personalului în raport cu calitățile profesionale ale acestora. 

Totodată, s-a constatat un climat social-psihologic mediu în instituție datorită condițiilor corespunzătoare de muncă, inclusiv raporturi favorabile 

între angajator și angajați datorită absenței tensiunii sociale în rândul personalului instituției. Totodată, au fost formulate recomandări privind 

ridicarea culturii organizaționale, nivelului social-psihologic din instituție.  

Este de menționat faptul că anul 2021, la fel ca și anul precedent, a fost afectat de criza pandemică COVID-19, fapt ce a dus la realizarea parțială 

sau la nerealizarea unor sub-acțiuni, ca de exemplu: formarea echipelor sportive/ cluburilor de interese, organizarea activităților recreative comune 

etc. 



angajaților  (ex. 

formarea echipelor 

sportive/ cluburilor de 

interese, organizarea 

activităților recreative 

comune etc.) 

19. 3.1.4. Crearea 

unei culturi a 

instruirii/for

mării 

continue pe 

parcursul 

întregii 

activități, 

încurajarea 

preluării 

bunelor 

Analiza recomandărilor 

raportului privind 

auditul personalului 

care vizează eficiența 

instruirii profesionale a 

funcționarilor CEC, 

planurile de dezvoltare 

a carierei profesionale 

și motivațiile 

personalului  

Recomandări formulate 

privind managementul 

cunoașterii vs. 

recomandări 

implementate  

Stimulente/ facilități 

pentru învățare/ 

participare create  

 

SRU 

CICDE 

 

Semestrul 

I 

 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Realizat27 

 

 

                                                             
27 Planul de dezvoltare profesională continuă a personalului din cadrul CEC pentru anul 2021 a fost aprobat la 24 februarie 2021, versiunea 01. 

Ulterior, pe parcursul perioadei de referință acesta a fost actualizat și completat (versiunile 02 și 03). Prin urmare, de cursuri de instruire/seminare 

în anul 2021 au  beneficiat 47 de angajați, cu o durată de 1114 ore, dintre care instruire internă – 510 ore, instruire externă – 604 ore. În baza 

dispoziției președintelui CEC nr. 401-p din 24 noiembrie 2021, a fost realizat un schimb de experiență și preluare de bune practici pe partea de 

asigurare a controlului financiar și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în domeniul electoral la Autoritatea Electorală  Permanentă din România 

(în perioada 06-09 decembrie 2021, cu participarea a 3 membri CEC și 5 funcționari CEC). În temeiul  dispoziției președintelui CEC nr. 416-p din 

01 decembrie 2021, a fost efectuată o vizită de studiu la Comitetul Național Electoral din Estonia cu tema „Implementarea votului prin internet ca 

metodă alternativă de vot” (în perioada 12-15 decembrie 2021, cu participarea a 3 membri CEC și 3 funcționari CEC). Toate aceste cursuri de 

instruire/seminare/schimburi de experiență au fost organizate de către Comisia Electorală Centrală în comun cu Academia de Administrare Publică, 

instituțiile publice din RM, instituțiile omoloage din alte țări și partenerii de dezvoltare. La delegarea angajaților pentru efectuarea vizitelor de 

studiu, realizarea schimbului de experiență sau participarea la diferite programe de instruire, Comisia Electorală Centrală respectă principiile de 

competență și tematică a evenimentului.  

În perioada de referință, au fost elaborate patru planuri individuale de dezvoltare profesională pentru funcționarii publici debutanți. Totodată, anual 

se completează Registrul privind evidența dezvoltării profesionale continue a salariaților, unde se indică parcursul de formare profesională a fiecărui 

angajat.  
    

 

 



practici si 

schimbului de 

experiență 

neformale în 

rândul 

membrilor și 

angajaților 

CEC 

 

Elaborarea unui parcurs 

de carieră a 

funcționarului CEC  

 

Elaborarea planurilor 

individuale de 

dezvoltare 

profesională   

 

Stabilirea parcursurilor 

de formare anuale, în 

limita bugetului de 

formare anuală la 

CICDE pentru membrii 

și funcționarii CEC pe 

domeniile de interes 

identificate   

Parcurs de carieră al 

funcționarului CEC 

elaborat  

 

 

Numărul de planuri 

individuale elaborate 

 

Principiile  participării/d

elegării membrilor și 

funcționarilor în vizite 

de studiu, schimb de 

experiență/ 

instruiri aprobate 

20. 3.1.5. 

Prevenirea și 

gestionarea 

crizelor de 

imagine 

Elaborarea planului de 

comunicare în situații 

de criză, inclusiv 

mesajele specifice  

Plan de comunicare 

elaborat  și actualizat 

anual 

DCRPMM Semestrul 

I 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Realizat 

parțial28 

 

 
Efectuarea simulărilor 

pentru testarea planului  

4 simulări efectuate  

Organizarea sesiunilor 

de media-coaching 

(instruire) pentru 

managementul CEC 

4 sesiuni de media-

coaching (instruire) 

organizate  

Profilul persoanelor care 

au beneficiat de media-

coaching (instruire) 

 

 

 

Semestrial 

                                                             
28 Planul de comunicare pregătit pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 a fost realizat pe deplin. Celelalte activități 

menționate au fost transferate pentru semestrul I al anului 2022. 



Obiectivul 3.2 Dezvoltarea parteneriatului strategic CEC/CICDE 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de 

performanță 

Responsabili de 

implementare 

Termen 

 

Sursa de 

finanțare 

 

21. 3.2.2. 

Eficientizarea 

modului de 

colaborare 

interinstituțio

nală în 

realizarea 

sarcinilor 

strategice 

Eliminarea 

suprapunerilor de 

competențe și activități 

dintre subdiviziunile 

CEC și CICDE 

Numărul de recomandări 

implementate vs. 

formulate 

 

Regulamentele de 

activitate ale CEC și 

CICDE revăzute și 

ajustate   

CEC 

CICDE 

DJ 

Semestrul 

I 

 

Bugetul de stat 

 

Nerealizat29 

 

 

Obiectivul 3.3 Consolidarea rețelei naționale de funcționari electorali profesioniști și motivați 

22. 3.3.2. 

Recrutarea 

membrilor 

BESV/CECE 

de la politic la 

profesionist 

Crearea Registrului 

membrilor organelor 

electorale 

revocați/demiși   

Registrul membrilor 

revocați/demiși întocmit 

și actualizat după fiecare 

scrutin 

DMA 

CICDE 

 

Semestrul 

I 

 

Bugetul de stat 

 
Realizat30 

 

 

Acronime și abrevieri: 
ANI – Autoritatea Națională de Integritate  

APC - Administrația Publică Centrală 

APL – Administrația Publică Locală 

ASP – Agenția Servicii Publice 

AD – Asociațiile Diasporei 

BNS – Biroul Național de Statistică 

BPR – Biroul Politici de Reintegrare  

BRD – Biroul Relații cu Diaspora 

CA – Consiliul Audiovizualului 

CEC – Comisia Electorală Centrală 

                                                             
29 Revizuirea regulamentelor de activitate ale CEC și CICDE a fost inițiată la începutul anului 2021, însă procedura a fost suspendată în 

legătură cu stabilirea alegerilor parlamentare anticipate, schimbarea componenței Comisiei și alți factori. Procesul va fi reluat în anul 2022. 
30 Registrul membrilor revocați/demiși întocmit și prezentat în termen. 



CICDE – Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

CNA – Centrul Național Anticorupție 

CPEDAE – Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

DAD – Direcția analiză şi documentare 

DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice şi mass-media 

DFE – Direcția financiar-economică 

DJ – Direcția juridică 

DMA – Direcția management alegeri 

DTIGLE - Direcția tehnologii informaționale şi gestionare a listelor electorale 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MJ – Ministerul Justiției 

PG – Procuratura Generală 

SIASA – Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri” 

  



Anexa nr. 1 Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 

                     în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 

 

 

Subvenții de la bugetul de stat în anul  2021 

 

 În Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020, au fost aprobate și 

distribuite în bugetul Comisiei Electorale Centrale alocații pentru finanțarea partidelor politice în sumă 

de 34.150.500,00 lei. Prin hotărârea nr. 4580 din 19 ianuarie 2021, Comisia a stabilit: cuantumul 

subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocului electoral în 

cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în mărime de 0,3131604 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 0,2943115 lei; cuantumul subvenției 

lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mărime de 

0,4696923 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare din 24 februarie 2019 în mărime de 8.209,2548077 lei; cuantumul subvenției lunare pentru 

fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime de 

51,8185543 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare în mărime de 10.945,6730769 lei și cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales 

efectiv în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime de 84,2473357 lei. 

Având în vedere că, prin Hotărârea nr. 20/2021, Curtea Constituțională a confirmat rezultatele 

alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și a validat mandatele deputaților aleși, precum și 

pentru a asigura executarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a), d) și f) din Legea nr. 294/2007 privind 

partidele politice, prin hotărârea nr. 5207 din 9 august 2021, Comisia Electorală Centrală a stabilit 

cuantumul subvențiilor lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare anticipate 

din 11 iulie 2021 în mărime de 0,5828916 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă 

efectiv în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mărime de 5336,0156500 lei; 

cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor parlamentare anticipate 

din 11 iulie 2021 în mărime de 8893,3593750 lei. 

 Subvențiile de stat se virează lunar de către Comisia Electorală Centrală într-un cont bancar 

deschis de către partidul politic, destinat exclusiv subvențiilor de stat. În acest sens, pentru performanțele 

obținute în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 și alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 

2021, au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 22 partide politice din 29. Pentru performanțele 

obținute în alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 au beneficiat de subvenții de la bugetul de 

stat 23 partide politice din 29, iar pentru performanțele obținute în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 

2020 au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 10 partide politice din 29. 

 Totodată de menționat că, potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) și (4) din Codul electoral, prin 

hotărârea Comisiei nr.141/2021, Partidul Politic „NOI” și Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii au 

fost lipsite de alocații de la bugetul de stat pentru perioada decembrie 2021-mai 2022, iar prin hotărârea 

nr. 168/2021 a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat pentru aceeași perioadă și Partidul Liberal. 

 Întrucât contul curent și cel destinat exclusiv pentru subvenții ale Partidului Politic „Șor” au fost 

blocate de instituția bancară în care acesta le avea deschise, alocațiile de la bugetul de stat pentru lunile 

septembrie – decembrie 2021 calculate de Comisia Electorală Centrală nu au fost transferate.  
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Conform pct. 4 din dispozitivul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 108/2021, Partidul 

politic „Partidul Nostru”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Partidul 

Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, Partidul Politic „Partidul Popular din Republica Moldova, 

Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” au 

fost obligate să verse la bugetul de stat sumele primite contrar legii, să informeze Comisia despre 

măsurile întreprinse și să prezinte documentele confirmative. 

În acest sens, au prezentat informații următoarele partide politice: Partidul politic „Partidul 

Nostru”, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Partidul Politic Partidul Dezvoltării și 

Consolidării Moldovei”. 

Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” a informat despre virarea la 

bugetul de stat a sumei de 40000,00 lei încasate contrar art. 26 alin. (6) lit. e1) din Legea nr. 294/2007, 

pentru confirmare prezentând copia de pe ordinul de plată.  

Partidul politic „Partidul Nostru” a informat despre o greșeală tehnică admisă de reprezentanții 

partidului la completarea raportului, greșeala constând în indicarea acelorași date de identificare în cazul 

a doi donatori diferiți, dar care au numele și prenumele identice. 

Examinând argumentele invocate și materialele prezentate de Partidul politic „Partidul Nostru”, 

Comisia a conchis că acestea sunt susținute prin probe pertinente și concludente, care confirmă eroarea 

tehnică admisă de reprezentanții partidului la completarea raportului și atestă că donațiile în mărime de 

25 000,00 lei fiecare sunt făcute de două persoane fizice diferite, care au același nume și prenume. 

Potrivit art. 145 din Codul administrativ nr. 116/2018, un act administrativ individual legal 

defavorabil poate fi revocat în tot sau în parte cu efect pentru viitor chiar și după ce a  devenit 

incontestabil, cu excepția cazului când ar trebui emis un nou act administrativ cu același conținut sau 

când revocarea nu se admite din alte motive. 

În aceste condiții, Comisia a considerat necesar să revoce obligația de virare la bugetul de stat a 

sumei de 23852,00 lei de către Partidul politic „Partidul Nostru” prevăzută la pct. 4 din dispozitivul 

hotărârii nr. 108/2021. 

La sesizarea Comisiei privind obligația de a vărsa în bugetul de stat suma de 100000,00 lei 

primită cu încălcarea art. 26 alin. (6) lit. e1) din Legea nr. 294/2007, Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” a notificat că acceptă suspendarea plății în sumă de 100000,00 lei din contul subvențiilor 

de la bugetul de stat începând chiar cu luna noiembrie. 

Astfel, având la bază hotărârea nr. 108/2021 și notificarea Partidului Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate”, Comisia a reținut din plata subvenției pentru luna decembrie suma de 100000,00 lei. 

În luna decembrie, Comisia a reținut din contul subvențiilor de la bugetul de stat suma de 7000,00 

lei, încasată contrar art. 26 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 294/2007 de către Partidul Politic „Democrația 

Acasă”. 

Tot prin hotărârea nr. 108/2021, Comisia a hotărât vărsarea în bugetul de stat a sumei de 

90000,00 lei, la fel încasată contrar art. 26 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 294/2007 de către Partidul Politic 

Partidul Acasă Construim Europa „PACE” și care se va reține din plata subvenției până la atingerea 

plafonului de 90000,00 lei, inclusiv din contul subvențiilor pentru anul 2022.  

Având în vedere argumentele invocate în cererea prealabilă prezentată ulterior de către Partidul 

Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”, prin hotărârea nr. 254/2021 Comisia a substituit 

textul „90000,00 lei” cu textul „30000,00 lei”, iar în luna decembrie 2021 a reținut suma de 10947,29 

lei din contul subvențiilor de la bugetul de stat. Astfel, suma rămasă de reținut în anul 2022 constituie 

19052,71 lei.  

Cu privire la Partidul Politic „Partidul Popular din Republica Moldova”, din suma de 12000,00 

lei încasată contrar art. 26 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 294/2007, în decembrie 2021 Comisia a retinut 



din contul subvențiilor 321,70 lei. Pentru anul 2022 subvenții calculate în vederea distribuirii constituie 

suma de 4751,25 lei, care se va suspenda pentru întregul an, iar suma rămasă de 6927,05 lei va fi 

suspendată în următorii ani. 

Plata alocației pentru partidele politice menționate va fi reluată după executarea sancțiunii. 

Conform art. 27 alin. (5) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, mijloacele financiare din 

bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor putea fi 

disponibile pentru a fi utilizate în anii următori.   

În tabelele ce urmează sunt incluse cuantumurile subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 

2021, ce au fost alocate partidelor politice beneficiare, pentru performanțele obținute la alegerile 

parlamentare din 24 februarie 2019, alegerile parlamentare anticipate 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 subvențiile de la bugetul de stat prezentate în informația 

lunară privind cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat. 

 

  



 

 

       Tabelul nr. 1 

 

Informație totalizatoare privind finanțarea partidelor politice în anul 2021 

Nr. 

de 

ord. 
Partidul politic 

Alegerile parlamentare din                     

24.02.2019 și 11.07.2021 

Alegerile locale generale din                        

20.10.2019 

Alegerile 

prezidențiale 

din 

01.11.2020 

Total 

finanțat 

 

proporțional: proporțional: proporțional: 

  

  

cu 

performanţ

ele obţinute 

în alegerile 

parlamenta

re 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu tineri 

aleși 

efectiv 

cu 

performanţ

ele obţinute 

în alegerile 

locale 

generale 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu tineri 

aleși 

efectiv 

cu 

performanţel

e obţinute în 

alegerile 

prezidențiale 

1 Partidul Liberal 73696.98 0.00 0.00 216145.92 16789.20 12131.64 22766.40 341530.14 

2 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
0.00 0.00 0.00 543869.88 132448.20 112217.40 104192.76 892728.24 

3 Partidul Democrat din Moldova 1565653.26 459718.28 76619.69 2007121.68 701415.96 393266.52 0.00 5203795.39 

4  Partidul Politic "Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova" 
2654803.52 642374.16 274325.94 2953302.36 751161.72 513571.80 0.00 7789539.50 

5 
 Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
542915.92 106720.31 44466.80 319936.56 57829.56 22241.28 0.00 1094110.43 

6  Partidul politic „Partidul Nostru” 351859.37 0.00 0.00 476579.76 61560.48 58636.20 1284734.30 2233370.11 

7 Partidul Politic ALIANȚA PENTRU 

UNIREA ROMÂNILOR 
21030.73 0.00 0.00 44789.52 3109.08 3032.88 22766.46 94728.67 

8  Partidul Național Liberal 9296.77 0.00 0.00 23546.09 2487.29 1010.97 22766.46 59107.58 



9 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 
0.00 0.00 0.00 2968.72 570.00 0.00 0.00 3538.72 

10 
Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 
12061.24 0.00 0.00 25605.10 4974.58 3032.90 0.00 45673.82 

11 
Partidul Politic "Partidul Stînga 

Europeană" 
0.00 0.00 0.00 3891.97 0.00 0.00 0.00 3891.97 

12 Partidul Politic "Democrația Acasă" 66593.55 0.00 0.00 26625.77 2487.29 2021.94 0.00 97728.55 

13 Partidul Politic "Șor" 569431.39 183066.35 247645.86 448478.88 114415.36 81551.44 328942.40 1973531.68 

14 Partidul Acțiunea Democratică 0.00 0.00 0.00 9804.10 621.82 2021.94 0.00 12447.86 

15 
Partidul Politic Mișcarea Populară 

Antimafie 
18924.57 0.00 0.00 2154.36 0.00 0.00 0.00 21078.93 

16 
 Partidul Politic "Platforma 

Demnitate și Adevăr" 
904971.95 229859.14 229859.14 1241290.92 308734.95 206237.48 247569.17 3368522.75 

17  Partidul Regiunilor din Moldova 11674.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11674.16 

18 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
2963329.22 896861.10 763460.70 1241290.92 308734.95 206237.48 2748460.82 9128375.19 

19 
Partidul Politic „VOINȚA 

POPORULUI” 
5929.70 0.00 0.00 43348.55 2487.29 8087.74 0.00 59853.28 

20 
Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - 

Надежда” 
14396.21 0.00 0.00 2701.78 0.00 0.00 0.00 17097.99 

21 Partidul Politic „PATRIA” 2264.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2264.43 

22 Partidul Politic „Partidul Popular 

European din Moldova” 
0.00 0.00 0.00 61826.60 8705.52 2021.94 0.00 72554.06 

23 Partidul Politic „UNIUNEA 

SALVAȚI BASARABIA”  
0.00 0.00 0.00 84341.42 11192.81 13142.58 22766.46 131443.27 

24 
Partidul Politic „Partidul Unității 

Naționale” 
19369.49 0.00 0.00 172062.72 11192.81 21230.33 153138.48 376993.83 

25 Partidul Politic „Uniunea Creștin-

Socială din Moldova” 
0.00 0.00 0.00 54417.01 621.82 4043.87 0.00 59082.70 

26 
Partidul Politic "Partidul Dezvoltării 

și Consolidării Moldovei" 
18404.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18404.80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Partidul Politic ”Partidul Acțiunii 

Comune - Congresul Civic” 
32843.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32843.03 

28 
Partidul Politic Partidul Acasă 

Construim Europa „PACE” 43789.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43789.15 

29 Partidul Politic Puterea Oamenilor 4701.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4701.02 

TOTAL FINANȚAT PARTIDE POLITICE 33194401.25 



Tabelul nr. 2 

                       Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021 

Indicatori 
Partidul 

Liberal  

Partidul 

Liberal 

Democrat din 

Moldova  

Partidul 

Democrat 

din Moldova        

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Socialiștilor 

din 

Republica 

Moldova” 

Partidul 

Comuniștilor 

din 

Republica 

Moldova 

Partidul politic 

„Partidul 

Nostru” 

Partidul Politic 

„ALIANŢA 

PENTRU 

UNIREA 

ROMÂNILOR

"  

Partidul 

Național Liberal 

Sold la începutul perioadei de 

raportare  
64511.20 1200332.76 2044722.55 2588230.09 4286439.11 110261.17 18283.27 4803.57 

Subvenții de la bugetul de stat 

pentru anul 2021 
341530.14 892728.36 5203795.44 7789539.55 1094110.40 2233369.97 94728.69 59107.58 

Plăți pentru următoarele 

destinații, total:  
366086.60 1942144.96 6991049.76 10075872.84 1692091.22 1775990.74 108862.16 45235.06 

Cheltuieli pentru întreţinerea 

sediilor 
269701.63 503471.84 1272135.84 2947155.35 125017.61 821277.05 41702.41 0.00 

Cheltuieli de personal 53818.97 1300286.10 1034166.53 992407.63 785848.02 125695.35 0.00 44000.00 

Cheltuieli pentru presă şi materiale 

promoţionale 
2281.70 0.00 681950.22 1333912.13 654045.00 137010.07 0.00 0.00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în 

străinătate 
13541.10 22500.00 13632.00 0.00 1202.40 0.00 40000.00 0.00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 6623.09 73078.79 195975.54 292983.65 22303.23 150561.64 8155.00 0.00 

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 

5631.60 8612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Investiţii în bunuri mobile şi 

imobile necesare activităţii 

partidului  

0.00 4825.92 6800.00 0.00 42556.05 164206.89 0.00 0.00 

Cheltuieli de birotică, comision 

bancar 
288.51 8230.31 7893.30 28400.08 5026.49 6961.37 1332.75 1235.06 

Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0.00 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 în țară 

0.00 21140.00 159992.30 109450.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru programe pentru 

tineret și femei, total: 
0.00 0.00 2411057.74 2570228.32 0.00 370278.37 17672.00 0.00 

- a. pentru tineret 0.00 0.00 891006.86 817799.92 0.00 123426.12 7894.00 0.00 

- b. pentru femei 0.00 0.00 1520050.88 1752428.40 0.00 246852.25 9778.00 0.00 

Cheltuieli în campania electorală 14200.00 0.00 1207446.29 1801335.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 26092.42 0.00 0.00 0.00 

Soldul la data de 31.12.2021 54154.74 150916.16 257468.23 301896.80 3688458.29 567640.40 4149.80 18676.09 

 

Continuare tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021 

Indicatori 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Popular din 

Republica 

Moldova 

Partidul 

Politic 

Partidul Verde 

Ecologist 

Partidul 

Politic 

"Partidul 

Stînga 

Europeană" 

Partidul 

Politic 

”Democraţia 

Acasă” 

Partidul 

Politic „Șor” 

Partidul 

Acţiunea 

Democratică 

Partidul politic 

Mişcarea 

Populară 

Antimafie 

Partidul Politic 

”Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

Sold la începutul perioadei de 

raportare  
69.13 6315.64 267.19 7379.05 0.00 1535.05 6979.28 212630.68 

Subvenții de la bugetul de stat 

pentru anul 2021 
3538.70 45673.82 3891.97 97728.55 1973531.68 12447.86 21078.93 3368522.75 

Plăți pentru următoarele 

destinații, total:  
2595.81 42667.38 3482.50 95382.35 1973531.68 14659.30 27200.55 3406067.50 

Cheltuieli pentru întreţinerea 

sediilor 
0.00 37384.38 0.00 54686.75 815846.61 992.00 5943.20 760107.18 

Cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 532606.64 11754.65 18618.60 981965.90 

Cheltuieli pentru presă şi materiale 

promoţionale 
0.00 0.00 0.00 8980.00 0.00 0.00 0.00 684950.71 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în 

străinătate 
0.00 0.00 0.00 6950.00 0.00 0.00 0.00 432400.00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 0.00 3698.00 2480.00 1340.00 0.00 600.00 0.00 28635.65 



Cheltuieli pentru primirea 

delegaţiilor din străinătate 
0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 

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 24127.92 

Investiţii în bunuri mobile şi 

imobile necesare activităţii 

partidului  

0.00 0.00 0.00 1480.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de birotică, comision 

bancar 
2595.81 1585.00 1002.50 5681.40 4578.43 1312.65 2638.75 28082.04 

Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0.00 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 în țară 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23632.51 

Cheltuieli pentru programe pentru 

tineret și femei, total: 
0.00 0.00 0.00 14864.00 0.00 0.00 0.00 203165.59 

- a. pentru tineret 0.00 0.00 0.00 4121.00 0.00 0.00 0.00 80893.79 

- b. pentru femei 0.00 0.00 0.00 10743.00 0.00 0.00 0.00 122271.80 

Cheltuieli în campania electorală 0.00 0.00 0.00 0.00 620500.00 0.00 0.00 235000.00 

Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Soldul la data de 31.12.2021 1012.02 9322.08 676.66 9725.25 0.00 531.58 857.66 175085.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuare tabelul nr. 2 

 

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021 

Indicatori 

Partidul 

Regiunilor 

din 

Moldova 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Acțiune și 

Solidaritate” 

Partidul Politic 

„VOINȚA 

POPORULUI” 

Mişcarea 

Profesioni-

ştilor 

„Speranţa - 

Надежда” 

Partidul 

Politic 

„PATRIA” 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Popular 

European din 

Moldova” 

Partidul Politic 

„UNIUNEA 

SALVAȚI 

BASARABIA” 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Unității 

Naționale” 

Sold la începutul perioadei de 

raportare  
2805.10 125005.89 41138.06 1783.92 7163.38 146673.77 1663.36 3011.94 

Subvenții de la bugetul de stat 

pentru anul 2021 
11674.16 9128375.19 59853.28 17097.99 2264.43 72554.06 131443.27 376993.83 

Plăți pentru următoarele 

destinații, total:  
9520.00 9052292.09 60795.00 16562.54 667.00 94925.16 133068.38 351426.84 

Cheltuieli pentru întreţinerea 

sediilor 
0.00 787840.95 25000.00 0.00 0.00 0.00 99352.15 144748.70 

Cheltuieli de personal 0.00 2644421.08 0.00 15388.54 0.00 81096.00 25709.87 81349.29 

Cheltuieli pentru presă şi 

materiale promoţionale 
0.00 1312655.12 0.00 0.00 0.00 1548.00 420.00 23285.96 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi 

în străinătate 
0.00 394728.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 

Cheltuieli pentru 

telecomunicaţii 
0.00 258850.80 0.00 0.00 0.00 710.00 400.00 17663.10 

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 3817.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Investiţii în bunuri mobile şi 

imobile necesare activităţii 

partidului  

0.00 121561.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de birotică, comision 

bancar 
1520.00 108819.37 1795.00 1174.00 667.00 1741.16 585.35 1485.99 



Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0.00 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 în țară 

0.00 35655.24 0.00 0.00 0.00 9830.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru programe 

pentru tineret și femei, total: 
0.00 2991894.20 4000.00 0.00 0.00 0.00 6601.01 77893.80 

- a. pentru tineret 0.00 1058812.97 1701.12 0.00 0.00 0.00 3300.51 38946.90 

- b. pentru femei 0.00 1933081.23 2298.88 0.00 0.00 0.00 3300.50 38946.90 

Cheltuieli în campania 

electorală 
8000.00 392048.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Soldul la data de 31.12.2021 4959.26 201088.99 40196.34 2319.37 8760.81 124302.67 38.25 28578.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuare tabelul nr. 2 

 

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021 

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 * 

Sold la începutul perioadei de raportare  8065.22 0.00 0.00 0.00 0.00 663.11 

Subvenții de la bugetul de stat pentru anul 

2021 
59082.70 18404.80 32843.03 43789.16 4701.02 0.00 

Plăți pentru următoarele destinații, total:  57413.47 11688.71 22597.78 28623.51 0.00 600.00 

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 49240.00 9325.21 13002.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de personal 0.00 0.00 9500.00 8253.69 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru presă şi materiale 

promoţionale 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 0.00 2100.00 0.00 9686.32 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din 

străinătate 
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 

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare 

activităţii partidului  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de birotică, comision bancar 8173.47 263.50 95.78 480.00 0.00 600.00 

Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 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 în țară 

0.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 



Cheltuieli pentru programe pentru tineret și 

femei, total: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- a. pentru tineret 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- b. pentru femei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli în campania electorală 0.00 0.00 0.00 7703.50 0.00 0.00 

Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Soldul la data de 31.12.2021 9734.45 6716.09 10245.25 15165.65 4701.02 63.11 

 

Notă: * având sold din subvenții, va prezenta informația lunară privind cheltuielile din subvenții de la bugetul de stat până  la epuizarea 

surselor financiare din cont. 

Tabelul nr.3 reflectă datele cu privire la partidele politice  cărora urmare a sancțiunilor  li s-au reținut subvențiile de la bugetul de stat 

 (lei) 

Partidul politic suma reținută 

Partidul Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate" 100000,00 

Partidul Politic „Șor” 796816,55 

Partidul Politic „Democraţia Acasă” 7000,00 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 321,71 

Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” 10947,29 

Total 915085,55 

 

Partidelor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, care nu au prezentat datele conturilor bancare destinate în 

exclusivitate subvențiilor de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, alegerile 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, subvenții de la bugetul de stat nu au fost 

repartizate. 

 Potrivit pct. 54 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 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. 

 Tabelul nr.3 reflectă datele referitoare la partidele politice care nu au prezentat informația cu privire la contul bancar destinat 

subvențiilor de la bugetul de stat și nu au beneficiat de acestea. 



 
Tabelul nr.4 

 

Partidele politice care nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat în anul 2021 pentru alegerile parlamentare din 2019,  

alegerile parlamentare anticipate din 2021 și alegerile locale generale din 2019  

Nr. 

de 

ord. 
Partidul politic  

Alegerile parlamentare din 24.02.2019 

și 11.07.2021 

Alegerile locale generale din                        

20.10.2019 

Total  

proporțional: proporțional: 

cu 

performanțe

le obținute 

în alegerile 

parlamentar

e și 

parlamentar

e anticipate 

cu femeile 

alese 

efectiv 

cu tinerii 

aleși 

efectiv 

cu 

performanțe

le obținute 

în alegerile 

locale 

generale 

cu femeile 

alese efectiv 

cu tinerii 

aleși efectiv 

1 Partidul "Patrioții Moldovei" 2590.95 0.00 0.00 4958.52 1865.52 1011.00 10425.99 

2 
Partidul Politic „Partidul Legii și 

Dreptății” 
4208.48 0.00 0.00 2023.68 0.00 0.00 6232.16 

3 
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-

SLAVEAN DIN MOLDOVA” 
0.00 0.00 0.00 3549.36 621.84 0.00 4171.20 

4 
Partidul Politic Partidul Oamenilor 

Muncii 
4275.51 0.00 0.00 2242.68 0.00 0.00 6518.19 

5 Partidul Socialist din Moldova 0.00 0.00 0.00 1765.87 0.00 0.00 1765.87 

6 Partidul Politic ”NOI”  4170.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170.59 

7 
Partidul Politic „PARTIDUL 

SCHIMBĂRII” 7154.99 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 7154.99 

8 
Partidul Politic NOUA OPȚIUNE 

ISTORICĂ 574.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
574.16 

TOTAL 41013.15 



Anexa nr. 2 Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 

                     în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 

Exercițiul bugetar 2021 

Date generale despre bugetul precizat și executat pe tipuri de activități în anul 2021 
    

Activități Precizat (lei) Executat (lei) 
% 

executării 

Realizarea politicii electorale, activitatea de bază 13.874.781,00 12.772.794,14 92,06% 

Instruire în domeniul electoral - CICDE 2.559.700,00 2.352.526,71 91,91% 

Alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 84.680.100,00 84.542.126,86 

99,84% 
Comisia Electorală Centrală 10.249.393,00 10.249.245,47 

Consiliile electorale de circumscripție  72.986.801,00 72.848.979,51 

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 1.443.906,00 1.443.901,88 

Alegeri locale noi din anul 2021 11.307.019,00 10.479.980,38 

92,69% 
Comisia Electorală Centrală 3.644.935,00 2.887.395,75 

Consiliile electorale de circumscripție  7.370.784,00 7.334.421,28 

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 291.300,00 258.163,35 

    

Finanțarea partidelor politice 

Activități Precizat (lei) Executat (lei) 
% 

executării 

Finanțarea partidelor politice 34150500,00 33.194.401,30 97,20% 

    

Proiecte finanțate din surse externe 

Activități Precizat (lei) Executat (lei) 
% 

executării 

Proiectul "Suport financiar pentru achiziționarea 

echipamentelor video-audio pentru Comisia Electorală 

Centrală" - CEC 

445.199,50 411.851,12 92,51% 

Proiectul "Engleza - catalizator al democrației în școli" 

- CICDE 
505.900,00 503.320,67 99,49% 

Proiectul "Consolidarea democrației în Republica 

Moldova prin alegeri incluzive și transparente" - 

CICDE 

289.400,00 289.327,50 99,97% 

Proiecte finanțate din surse externe 1.240.499,50 1.204.499,29 X 

    

TOTAL BUGET 2021 147.812.599,50 144.546.328,68 97,79% 



 

 

Comisia Electorală Centrală - Activitatea de bază 

   

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii  

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  7.060.677,10 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 2.017.489,97 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 22.807,92 

Total 9.100.974,99 

Personalul tehnic 425.533,99 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 123.404,92 

Total 548.938,91 

Indemnizația membrilor CEC 383.620,78 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 111.250,16 

Total 494.870,94 

Indemnizații 

Indemnizații acordate la încetarea acțiunii contractului de muncă 113.751,57 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 
28.159,21 

Total 141.910,78 

Servicii 

Livrare energie electrică 265.942,99 

Livrare de gaze naturale 72.957,75 

Livrare de apă și servicii de canalizare 24.097,98 

Alte servicii comunale (transportarea deșeurilor menajere solide) 6.862,80 

Acces la Zoom meating 6.456,33 

Acces la baza de date juridice E-lex 15.600,00 

Servicii de înregistrare a numelui de domeniu cec.md, alegător.md, voteză.md 2.250,00 

Servicii de acces la internet, internet mobil 4.800,00 

Servicii de obținere a certificatelor SSL  1.817,00 

Servicii de mentenanță a programului de contabilitate SIIECAP, 1C 18.000,00 

Servicii IPTV 4.080,00 

Telefonie fixă și mobilă 30.095,90 

Servicii de transport: testare auto, asigurare auto, taxa de drum (Skoda 

Superb-CRZ 833, Skoda Superb-CRH 635, Opel Insigna-RMP 077; Nissan X 

Trail-XKX 427)  

12.689,20 



Servicii de reparație auto (Skoda Superb-CRZ 833, Skoda Superb-CRH 635, 

Opel Insigna-RMP 077; Nissan X Trail-XKX 427) 
48.150,00 

Servicii de reparații curente a încăperilor CEC 15.480,00 

Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat, a 

sistemului de aer condiționat 
31.650,00 

Servicii de formare profesională 16.580,00 

Deplasări de serviciu peste hotarele țării, bilete avia, diurne și cazare 476.576,30 

Servicii pază fizică a sediului administrativ CEC și securitatea obiectivului, 

pază cu pupitru 
333.499,68 

Abonare la ediții specializate periodice, Monitorul Oficial etc. 7.681,00 

Servicii de verificare tehnică a contoarelor, verificare a canalelor de ventilare 

și coșului de fum 
1.001,29 

Servicii de deservire și  reglare  a cazanului de gaz 3.000,00 

Servicii de spălătorie auto 9.350,00 

Flori pentru evenimente 9.990,00 

Servicii de broșare a documentelor 15.200,00 

Servicii de audit intern al Sistemului de Management al Securității Informației 

din cadrul CEC 
26.000,00 

Servicii de diagnosticare computere 13.800,00 

Servicii de imprimare logo și personalizare mape 1.132,04 

Cotizații de membru al ACEEEO 41.714,61 

Total 1.516.454,87 

Licențe 

Licență antivirus Kaspersky Antivirus (65 licențe) 49.700,00 

Licență XEROX, pentru sistemul informațional al tipografiei CEC de tip 

XEROX D136 Copier/Printer, pentru perioada de un an 
24.300,00 

Licente FUDO security  (25 licente) 189.900,00 

Licenta ArcGIS pachet software 9.990,00 

Total 273.890,00 

Bunuri 

Procurarea balustradei din inox  7.825,00 

Procurarea echipamentului tehnic, stațiilor de lucru  231.630,00 

Procurarea unui boiler și camerelor video pentru activitate on-line 13.510,16 

Procurarea stelajelor metalice pentru arhiva CEC (pentru ordonarea dosarelor 

arhivate) 
28.320,00 

Combustibil 108.770,70 

Procurarea adaptoarelor (power adapter) pentru laptopuri 21.155,00 

Procurarea pieselor de schimb: acumulator pentru automobil și filtre pentru 

aparatele de aer condiționat 
4.880,00 

Cheltuieli de protocol, apă potabilă, cafea, ceai 98.798,00 

Calendare de perete CEC 17.971,20 



Rechizite de birou pentru necesitățile instituției 22.555,60 

Procurarea mărfurilor de uz gospodăresc, soluțiilor pentru îngrijirea și 
curățarea încăperilor, hârtiei igienice, becurilor etc. 

43.684,99 

Achiziționarea materialelor antiCovid-19 22.642,00 

Suvenire pentru delegații 9.765,00 

Materiale tipografice: blanchete, rezoluții, cărți de vizită 14.211,00 

Broșură de prezentare CEC 41.040,00 

Plăcuțe metalice nominale pentru sala de ședințe CEC, plăcuțe nominale 

pentru ușa de la birou și portret 
7.350,00 

Achiziționarea materialului săditor pentru flori 1.645,00 

Total 695.753,65 

TOTAL CEC 12.772.794,14 

 

 

 

71,25%

4,30%

3,87%

1,11%
2,90%

8,98%

2,14%
2,20%

3,24%

Ponderea cheltuielilor din totalul cheltuielilor executate

Remunerarea muncii angajaților CEC -

9.100,97 mii lei, ceea ce constituie 71,25 %

Remunerarea personalului tehnic - 548,94 mii

lei, ceea ce constituie 4,30 %

Remunerarea membrilor CEC - 494,87 mii

lei, ceea ce constituie 3,87 %

Indemnizațiit - 141,91 mii lei, ceea ce 

constituie 1,11 %

Servicii comunale - 369,86 mii lei, ceea ce

constituie 2,90 %

Servicii informaționale, telefonie, transport, 

reparații curente, deplasări și alte servicii -

1.146,59 mii lei, ceea ce constituie 8,98 %

Licente - 273,89 mii lei, ceea ce constituie

2,14 %

Bunuri - mijloace fixe - 281,29 mii lei, ceea

ce constituie 2,20 %

Bunuri consumabile - 414,47 mii lei, ceea ce

constituie 3,24 %



Centrul de instruire continuă în domeniul electoral - Activitatea de bază - Instruire în domeniul 

electoral 

   

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii angajaților CICDE 734.949,04 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 243.886,32 

Servicii informaționale 89.378,58 

Servicii de telecomunicații      13.820,00 

Servicii de locațiune 17.000,00 

Servicii de transport 52.265,57 

Servicii de reparații curente 23.530,00 

Formare profesională 16.600,00 

Deplasări de serviciu peste hotare 79.985,82 

Servicii de pază 1.200,00 

Servicii bancare 3.874,61 

Servicii poștale 2.099,30 

Servicii neatribuite altor alineate 698.578,46 

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 
1.330,09 

Procurarea mașinilor și utilajelor 50.655,87 

Procurarea activelor nemateriale  50.212,53 

Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 7.000,00 

Procurarea pieselor de schimb 12.760,00 

Procurarea produselor alimentare 5.000,00 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri 3.940,00 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 45.210,00 

Procurarea altor materiale  199.250,52 

TOTAL CICDE 2.352.526,71 

 

  



  

Alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie 2021  
  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea 

Remunerarea muncii angajaților CEC 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  1.952.138,83 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 565.906,55 

Total 2.518.045,38 

Alte cheltuieli curente - Membrii CEC 

Remunerarea membrilor CEC 513.044,22 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 148.782,80 

Total 661.827,02 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice - Indemnizația de 35 % și contractarea 

persoanelor fizice 

Indemnizație 35 % din salariul mediu angajaților CEC, remunerarea 

personalului tehnic și a persoanelor fizice contractate în baza contractelor 

individuale de muncă 

1.451.272,75 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 420.869,12 

Total 1.872.141,87 

Servicii  

Servicii de acces la internet pentru organele electorale, conectarea CECE și 

BESV  
1.693.530,00 

Servicii securizare transport date VPN și asigurarea suportului tehnic în ziua 

alegerilor  
249.975,00 

Servicii de mentenanță, instalare, implementare și configurare a programului 

de contabilitate SIIECAP, 1C pentru contabilii CECE 
74.000,00 

Servicii de telefonie fixă și cartele de reîncărcare unică 20.354,62 

Servicii de asigurare a liniei de informare a alegătorilor și a centrului de suport 

de tip help-desk pentru funcționarii electorali   
529.660,61 

Servicii de locațiune a încăperii pentru depozitarea și verificarea 

echipamentului (laptopuri etc.) 
30.800,00 

Servicii de transport a laptopurilor 131.802,78 

Servicii de deservire a delegațiilor 249.548,24 

Servicii de campanie de informare și educație electorală 219.600,00 

Servicii de restabilire a ștampilelor 194.027,70 

Servicii de instruire a contabililor CECE privind utilizarea programului de 

contabilitate SIIECAP, 1C 
19.800,00 

Servicii de traducere  819,15 

Total 3.413.918,10 



Bunuri 

Procurarea rechizitelor de birou 29.591,10 

Procurarea cartușelor pentru imprimante 102.095,00 

Procurarea bateriilor pentru termometre 30.267,00 

Procurarea materialelor și documentelor electorale: buletine de vot, liste 

electorale, certificate pentru drept de vot, legitimații, acte de predare-primire, 
formulare, rapoarte, procese-verbale etc. 

1.227.999,00 

Procurarea etichetelor de securitate, sigiliilor 320.400,00 

Procurarea ștampilelor 11.533,00 

Procurarea materialelor pentru campania de informare (Codul electoral) 51.900,00 

Procurarea cartelelor de identitate tip ID 3.636,00 

Procurarea apei potabile și paharelor 5.892,00 

Total 1.783.313,10 

TOTAL CEC 10.249.245,47 

 

 

 

  

Remunerarea 

muncii 

angajaților CEC -

2.518,05 mii lei

Indemnizația de 

35 % pentru 

angajații CEC și 

remunerarea 

personalului 

tehnic - 1.872,14 

mii lei

Remunerarea

membrilor CEC -

661,83 mii lei

Servicii de acces 

la internet, 

securizare date, 

ș.a. - 3.413,92 

mii lei

Bunuri, rechizite 

de birou, 

materiale și 

documente 

electorale -

1.783,31 mii lei

24,57%
18,27%

6,46%

33,31%

17,40%

Ponderea cheltuielilor CEC din totalul cheltuielilor executate de CEC 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamnetare anticipate din 

11 iulie 2021



 

Executarea alocațiilor de către consiliile electorale de circumscripție pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 

Alocații din fondul de rezervă al Guvernului RM  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     63200,00 

Servicii de transport pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 3520,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 5950,06 

Servicii poștale  127003,80 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

9725146,63 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

191258,63 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
169820,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 273883,51 

Total 10560182,63 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     14000,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 600,00 

Servicii poștale  24316,54 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1887368,24 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

42730,40 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare, etc. 
29005,63 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 51490,22 

Total  2049911,03 

    



Consiliul electoral al circumscripției  electorale raionale Anenii Noi nr. 4 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     10400,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  17541,29 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1379697,49 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

28268,20 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
25715,50 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 37722,00 

Total  1500594,48 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     5000,00 

Servicii poștale  6612,44 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

537168,20 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

12882,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
10870,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 13130,20 

Total  586062,84 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     10000,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  16266,68 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1284401,07 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

34464,55 



Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
24420,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 34680,00 

Total  1405082,30 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     14600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 3792,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  24820,06 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

1951805,34 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 
la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

60166,43 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
37270,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 55704,00 

Total  2149407,83 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     11400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 150,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  16685,19 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1339015,42 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

42050,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
28470,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 36432,00 

Total  1475452,61 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Călărași nr. 9 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     11400,00 



Deplasări de serviciu în interiorul țării 112,80 

Servicii poștale  18354,76 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

1450357,44 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 
la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

34750,68 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
23074,87 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 39005,80 

Total  1577056,35 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     12000,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  18674,23 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1480767,10 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

50129,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
30120,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 39770,00 

Total 1632310,33 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     11200,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  17808,98 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1410775,93 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

36931,14 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
27914,80 



Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 36494,00 

Total  1542374,85 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     9550,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 1034,40 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  16573,36 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1300901,13 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

38310,96 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
23292,74 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 37078,00 

Total  1427990,59 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Dondușeni nr. 13 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     7400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 3542,80 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  10254,25 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

958229,13 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

31233,94 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
17340,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 22886,00 

Total  1052136,12 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     11400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 3074,40 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 



Servicii poștale  19448,98 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1520343,84 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

43460,64 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
28470,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 43824,00 

Total  1670871,86 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     4800,00 

Servicii poștale  6259,22 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

510311,43 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

15560,17 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
7723,31 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 12372,00 

Total  557426,13 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     12200,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  20900,43 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ai acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1631033,23 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

44705,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
30670,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 47744,30 



Total  1788502,96 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     15400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 442,80 

Servicii de pază a buletinelor de vot 600,00 

Servicii poștale  25569,28 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2013174,74 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

44107,34 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
38920,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 57617,10 

Total 2195831,26 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Florești nr.18 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     16200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 1689,60 

Servicii poștale  27256,46 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2142800,66 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

64399,97 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
41670,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 58435,45 

Total  2352452,14 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     9200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 3855,60 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  14785,93 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1172222,95 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

30027,75 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
22420,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 32403,00 

Total  1285765,23 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Hâncești nr. 20 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     15800,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  26772,61 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2104993,06 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

60929,42 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
40504,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 56844,30 

Total  2306693,39 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     12000,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1940,52 

Servicii poștale  19363,27 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1527558,30 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

42898,15 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
29927,50 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 32508,88 

Total  1666596,62 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     6586,77 



Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  17265,73 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

1369537,48 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 
la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

29284,05 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
18754,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 14763,00 

Total  1457041,03 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     10600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 395,60 

Servicii de pază a buletinelor de vot 450,00 

Servicii poștale  16516,63 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1314299,37 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

25803,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
26256,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 36425,00 

Total  1430745,60 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     7063,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 1658,00 

Servicii poștale  15332,17 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1207605,87 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

36245,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
21870,00 



Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 34056,00 

Total  1323830,04 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 25 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     18600,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  31685,68 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2478545,43 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

67503,68 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
46255,77 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 67074,19 

Total  2710514,75 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     10200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 3546,80 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  15103,32 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1270129,50 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

36669,82 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
25170,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 35110,00 

Total  1397179,44 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Râșcani nr. 27 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     12800,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 264,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 



Servicii poștale  19263,82 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1673096,57 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

46357,22 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
32148,12 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 46920,95 

Total  1832100,68 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Sângerei nr. 28 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     15200,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  24577,21 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1943104,91 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

57513,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
37820,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 54978,00 

Total  2134043,12 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     16800,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 1800,00 

Servicii poștale  29599,87 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2302755,09 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

58586,62 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
35917,25 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 62496,00 

Total  2507954,83 



    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     11800,00 

Servicii poștale  18534,62 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1469077,82 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

25363,44 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
24709,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 39254,00 

Total  1589138,88 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 31 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     8600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 139,20 

Servicii poștale  13659,52 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1087557,79 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

22669,56 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
20770,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 23128,65 

Total 1176924,72 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     8400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 2568,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  12995,70 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1037036,85 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

26454,90 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
20220,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 28088,50 

Total  1137013,95 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     8400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 1780,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  13831,95 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1094097,73 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

34858,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
20220,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 30492,00 

Total 1204529,68 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     9050,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 5862,00 

Servicii poștale  17476,75 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

1376149,47 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

22052,91 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
18500,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 22617,50 

Total 1472108,63 

    



Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     17600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 898,80 

Servicii poștale  27951,62 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2213093,79 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

72420,85 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
45520,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 62559,00 

Total  2440444,06 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale  U.T.A. Găgăuzia nr. 36 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     15400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 114,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  27800,21 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

2167393,30 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

54009,62 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
39470,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 63624,00 

Total  2369061,13 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale pentru localitățile din stânga Nistrului nr. 

37 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     10200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării 1825,00 

Servicii poștale  17614,27 



Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

1381122,59 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 
la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

87507,53 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
25170,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 39647,72 

Total  1563487,11 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale pentru secțiile de votare constituite în 

străinătate nr. 38 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă     2400,00 

Servicii bancare 3570,00 

Servicii poștale  2928,89 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

4305924,87 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale 

etc. 

972,55 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
2620,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 1344,00 

Total  4320160,31 
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Ponderea cheltuielilor executate de organele electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

Servicii de acces la internet pentru contabili - 8,80 mii lei,

ceea ce constituie 0,01%

Servicii de telefonie mobilă - 466,85 mii lei, ceea ce

constituie 0,64%

Deplasări de serviciu  în interiorul ţării - 38,55 mii lei, ceea

ce constituie 0,05%

Servicii de pază a buletinelor de vot - 26,54 mii lei, ceea ce

constituie 0,04%

Servicii de transport pentru primirea

materialelor/echipamentului antiCovid-19 - 3,52 mii lei,

ceea ce constituie 0,005%
Servicii bancare - 3,57 mii lei, ceea ce constituie 0,005%

Servicii poștale - 797,41 mii lei, ceea ce constituie 1,09%

Indemnizația funcționarilor electorali ai CECE-urilor și 

BESV - 67.018,60 mii lei, ceea ce constituie 92,00%

Procurarea combustibilului pentru activitatea CECE-urilor 

și a BESV - 1.653,54 mii lei, ceea ce constituie 2,27%

Procurarea rechizitelor de birou - 1.149,01 mii lei, ceea ce

constituie 1,58%



 

 

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral - Alegeri parlamentare anticipate 

 din 11 iulie 2021 

  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii angajaților CICDE 131.775,05 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 38.200,00 

Servicii informaționale 3.495,12 

Servicii de locațiune 15.760,00 

Servicii de transport 134.385,00 

Servicii bancare 649,53 

Servicii neatribuite altor alineate 740.852,82 

Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 3.292,81 

Procurarea produselor alimentare 27.312,50 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 70.203,65 

Procurarea  altor materiale  277.975,40 

TOTAL CICDE 1.443.901,88 

  

Comisia Electorală Centrală - Alegeri locale noi din anul 2021 
  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii 

Remunerarea muncii angajaților CEC 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  643.943,15 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 186.743,54 

Total 830.686,69 

Alte cheltuieli curente - Membrii CEC 

Remunerarea membrilor CEC 523.880,31 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 148.925,26 

Total 672.805,57 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice - Indemnizația de 35 % și personalul tehnic 

Indemnizația de 35 % din salariul mediu angajaților CEC și remunerarea 

personalului tehnic 
807.588,12 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 234.200,56 

Total 1.041.788,68 



Servicii 

Servicii de securizare a transportului de date, inclusiv servicii de asistență 

tehnică pe parcursul procesului electoral  
38.940,00 

Acces la internet pentru organele electorale 72.350,00 

Servicii de mentenanță a programului de contabilitate SIIECAP, 1C pentru 
contabilii CECE 

24.750,00 

Servicii de restabilire a ștampilelor de securizare 22.440,00 

Servicii de instruire a contabililor CECE 8.250,00 

Total 166.730,00 

Bunuri 

Documente și materiale electorale: certificate pentru drept de vot, buletine de 
vot, invitații la votare, liste electorale, procese-verbale etc. 

132.844,81 

Bunuri antiCovid: dezinfectanți și mănuși de protecție 42.540,00 

Total 175.384,81 

TOTAL CEC  2.887.395,75 
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PONDEREA CHELTUIELILOR CEC DIN TOTALUL 

CHELTUIELILOR EXECUTATE DE CEC PENTRU ORGANIZAREA 

ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LOCALE NOI DIN ANUL 2021

Documente/materiale electorale și bunuri antiCovid  - 175,38 mii lei, ceea ce constituie 6,07 %

Servicii - 166,73 mii lei, ceea ce constituie 5,77%

Remunerarea membrilor CEC - 672,81 mii lei, ceea ce constituie 23,30 %

Indemnizația de 35 % pentru angajații CEC și remunerarea personalului tehnic - 1.041,79 mii lei, 

ceea ce constituie 36,08 %

Remunerarea muncii angajaților CEC - 830,69 mii lei, ceea ce constituie 28,77 %



 

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral - Alegeri locale noi din anul 2021 

  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii angajaților CICDE 126.594,15 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 36.712,31 

Servicii de transport 42.000,00 

Servicii bancare 556,89 

Procurarea produselor alimentare 8.100,00 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou 9.600,00 

Procurarea altor materiale  34.600,00 

TOTAL CICDE 258.163,35 

  

 

Executarea alocațiilor de către consiliile electorale de circumscripție pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2021 
 

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Consiliul electoral al circumscripție electorale municipale Bălți nr.2 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 16.200,00 

Servicii de transport 6.500,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.000,00 

Servicii poștale 66.209,17 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

4.934.948,87 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

79.216,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
50.752,71 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 68.312,06 

Total 5.223.538,81 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Călinești nr. 17/5, raionul Fălești 



Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.000,00 

Servicii poștale 781,03 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

73.771,34 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 
prezentarea proceselor-verbale etc. 

4.382,53 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.000,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 600,00 

Total 81.534,90 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Cneazevca nr. 22/8, raionul Leova 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 800,00 

Servicii poștale 2.127,86 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

181.292,60 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

3.822,56 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.252,30 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 1.710,00 

Total 191.005,32 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ișcălău nr. 17/16, raionul Fălești 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.300,00 

Servicii poștale 1.719,48 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

145.598,30 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

4.907,25 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
2.200,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 1.960,00 



Total 158.085,03 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.200,00 

Servicii poștale 793,00 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 
precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

73.114,00 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 
pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

3.500,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
912,70 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 544,08 

Total 80.463,78 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia  

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.500,00 

Servicii poștale 2.099,72 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

177.299,89 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 
pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

4.103,86 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
2.250,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 2.560,00 

Total 190.213,47 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Camenca nr. 19/4, raionul 

Glodeni 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.100,00 

Servicii poștale 1.640,29 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

140.980,65 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

6.527,52 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 
folii, mape, dosare etc. 

2.100,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 1.800,00 

Total 154.148,46 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Opaci nr. 10/16, raionul Căușeni  

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.500,00 

Servicii poștale 1.163,41 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

106.674,00 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

4.345,99 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.300,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 1.200,00 

Total 116.583,40 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul 

Căușeni 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.000,00 

Servicii poștale 773,39 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru a acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

72.180,74 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

3.312,36 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.000,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 595,00 

Total 79.261,49 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale orășenești Cupcini nr. 16/2, raionul Edineț 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 



Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 2.100,00 

Servicii poștale 5.444,57 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 
sociale de stat obligatorii 

420.557,77 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 
prezentarea proceselor-verbale etc. 

13.230,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
5.250,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 7.680,00 

Total 454.662,34 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Negurenii Vechi nr. 35/23, raionul 

Ungheni 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.200,00 

Servicii poștale 1.924,26 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

161.475,04 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 
la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

5.884,25 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
2.650,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 2.160,00 

Total 175.693,55 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Bălceana nr. 20/2, raionul Hâncești 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.500,00 

Servicii poștale 1.201,38 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

108.808,35 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

2.930,42 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.300,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 1.200,00 



Total 116.940,15 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Palanca nr. 32/14 raionul Ștefan 

Vodă 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.000,00 

Deplasări de serviciu în interiorul tarii 2.160,00 

Servicii poștale 813,43 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

73.771,32 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

4.498,11 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.000,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 600,00 

Total 84.242,86 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.000,00 

Servicii poștale 802,03 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

73.771,34 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

6.325,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 

folii, mape, dosare etc. 
1.000,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 600,00 

Total 83.898,37 

    

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești Ștefănești nr. 32/20, raionul Ștefan 

Vodă 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 1.000,00 

Servicii poștale 781,03 

Indemnizația funcționarilor electorali ai consiliului și birourilor electorale, 

precum și a funcționarilor aparatelor de lucru ale acestora, inclusiv contribuții 

sociale de stat obligatorii 

73.771,32 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor 

la vot, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, a materialelor antiCovid, 

pentru urna mobilă, pentru primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru 

prezentarea proceselor-verbale etc. 

3.268,49 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, hârtie kraft, saci, clei, creioane, pixuri, 
folii, mape, dosare etc. 

1.000,00 

Procurarea altor materiale: apă, ceai, cafea pentru ziua votării 600,00 

Total 80.820,84 

    

Datoria privind impozitul pe venit din indemnizația funcționarilor electorali ai 
consiliului și birourilor electorale, precum și a funcționarilor aparatelor de lucru 

ale acestora 

63.328,51 

  

TOTAL CECE 7.334.421,28 
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Ponderea cheltuielilor executate de organele electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 
locale noi din 2021

Servicii de acces la internet pentru contabili - 4,40 mii lei,

ceea ce constituie 0,06 %

Servicii de telefonie mobilă - 33,40 mii lei, ceea ce constituie

0,46 %

Servicii de transport - 6,50 mii lei, ceea ce constituie 0,09 %

Deplasări de serviciu pe teritoriul tarii - 2,16 mii lei, ceea ce

constituie 0,03 %

Servicii de pază a buletinelor de vot - 1,00 mii lei, ceea ce

constituie 0,01 %

Servicii poștale - 88,27 mii lei, ceea ce constituie 1,20 %

Indemnizația funcționarilor electorali ai CECE-urilor și BESV 

- 6.881,34 mii lei, ceea ce constituie 93,82 %

Procurarea combustibilului pentru activitatea CECE-urilor și a 

BESV - 150,25 mii lei, ceea ce constituie 2,05 %

Procurarea rechizitelor de birou - 74,97 mii lei, ceea ce

constituie 1,02 %

Procurare de apă, ceai, cafea pentru ziua votării - 92,12 mii

lei, ceea ce constituie 1,26 %



 

Proiecte finanțate din surse externe 

Proiectul „Suport financiar pentru achiziționarea echipamentelor video-audio  

pentru Comisia Electorala Centrala”  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Procurarea echipamentului video-audio pentru sala de ședințe a Comisiei și 

laptopuri 
411851,12* 

  

* - suma execută reflectă achitarea datoriei formate la finele anului 2020, deoarece a doua tranșă de 

la Consiliul Europei a intrat pe contul Comisiei în ianuarie 2021 

 

CICDE - Proiectul „Consolidarea democrației in Republica Moldova prin alegeri incluzive si 

transparente” 
  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Granturi curente acordate altor beneficiari în interiorul țării  100000,00 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 150147,50 

Procurarea  altor materiale  39180,00 

Total  289.327,50 

 

CICDE - Proiectul „Engleza – catalizator al democrației în școli”    

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Servicii informaționale 12.660,00 

Servicii de locațiune 2.600,00 

Servicii de transport 17.700,00 

Servicii neatribuite altor alineate 242.200,00 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 200.765,20 

Procurarea altor materiale  27.395,47 

Total  503.320,67 

 


