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Introducere  

Concepția de comunicare a Comisiei Electorale Centrale (CEC) pe anii 2020 - 2023 a fost 
elaborată în baza Planului strategic al instituției pentru anii 2020 - 2023, aprobat prin 
hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3586 din 15 ianuarie 2020, și susține 
implementarea pilonilor strategici ai CEC, relevând obiectivele specifice ale activității de 
comunicare. Acesta este cel de-al doilea document multianual în materie de comunicare, 
primul fiind strategia de comunicare pe anii 2014 – 2018.  

Prezentul document oferă linii directoare pentru desfășurarea activității de comunicare 
internă (cu angajații aparatului, funcționarii electorali de la nivelele ierarhic inferioare și 
CICDE) și externă (cu societatea civilă: cetățeni, mass-media, partidele politice, și cu alte 
instituții ale statului: Parlament, Guvern, Ministere, alte instituții centrale și locale, autorități 
omoloage din alte țări).  

În noul său Plan Strategic, CEC a optat pentru abordarea de tip prestator – client, ceea ce 
reprezintă o formă de inovație pentru sectorul public. Abordarea respectivă își are 
continuarea logică în concepția de față.  Toți cei trei piloni strategici stabiliți pentru următorii 
patru ani au o componentă bine conturată de comunicare care vine în susținerea atingerii 
obiectivelor stabilite. De remarcat că Pilonul nr. 2 Implicare, Influență și Promovare are drept 
scop dezvoltarea „punților de comunicare și cooperare cu actorii cheie în vederea 
consolidării democrației, îmbunătățirii practicii și legislației electorale și fortificării CEC 
drept autoritate credibilă pe plan național și internațional orientată spre beneficiari” vizând 
astfel comunicarea externă. Mai mult, planul include și instituționalizarea unor formate de 
comunicare pe diferite tematici cu organizațiile non-guvernamentale, partidele politice, 
jurnaliștii și partenerii de dezvoltare, astfel încât sa se asigure accesul public la informație, 
in conformitate cu Obiectivul 16.10 (a, b) al Agendei ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 
La rândul său, Pilonul nr. 3 Performanță și Cultură Organizațională își propune să 
îmbunătățească „comunicarea internă a CEC și CICDE/CECE/BESV”.  

Mesajele și activitățile de comunicare internă și externă formulate în această concepție și 
care urmează a fi detaliate în planuri anuale de comunicare vor servi drept catalizator pentru 
implementarea cu succes a celor 9 obiective strategice corespunzătoare celor 3 piloni.  

Comunicarea Comisiei Electorale Centrale comportă particularități în funcție de etapa 
ciclului electoral în care se desfășoară. Documentul de față definește prioritățile și activitățile 
de comunicare ale CEC în perioadele dintre alegeri. 

 

1. Descrierea situației actuale  

1.1. Funcția de comunicare în cadrul CEC 

Conform repartizării competențelor funcționale, Direcția Comunicare, Relații Publice  şi 
Mass-Media este responsabilă de implementarea prevederilor legale şi politicilor instituției 
în materie de comunicare şi relații publice. Regulamentul de organizare şi funcționare 
acesteia a fost aprobat în anul 2017 prin dispoziția președintelui CEC.  

Misiunea de bază a Direcției este de a asigura comunicarea eficientă a Comisiei cu publicul 
larg, reprezentanții societății civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea 
informării operative, veridice şi complete a societății despre activitatea autorității.  

În vederea realizării misiunii sale, Direcția exercită următoarele funcții:  
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1) asigurarea transparenței activității Comisiei, prin informarea activă a societății 
privind domeniile de activitate ale instituției, rezultatele alegerilor, inițiativele lansate, 
precum şi alte activități desfășurate de instituție; 

2) informarea şi comunicarea cu mijloacele de informare în masă, precum şi 
facilitarea interacțiunii dintre reprezentanții mijloacelor de informare în masă şi 
președintele Comisiei;  

3) educația civică a cetățenilor în domeniul electoral;  
4) stabilirea, dezvoltarea şi menținerea relațiilor externe cu instituțiile omoloage, 

parteneri de dezvoltare, organizații guvernamentale și neguvernamentale internaționale. 

Conform regulamentului de activitate, DCRPMM are atribuţii în următoarele domenii:  

 transparența activității Comisiei; 
 informarea şi comunicarea cu mijloacele de informare în masă, precum şi facilitarea 

interacțiunii dintre reprezentanții mijloacelor de informare în masă şi conducerea 
Comisiei; 

 educaţia electorală şi informarea cetățenilor; 
 stabilirea, dezvoltarea şi menținerea relațiilor externe cu instituțiile omoloage, 

partenerii de dezvoltare, organizații internaționale şi reprezentanții guvernelor 
statelor străine; 

 realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calității şi securităţii informaţiei, 
conform standardelor internaţionale ISO; 

 asigurarea respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în procesul 
electoral.  

La momentul elaborării acestei concepții, DCRPMM avea 6 posturi publice dintre care 4 
ocupate și 2 vacante. În direcție activează: 1 șef de direcție, 1 șef-adjunct de direcție, 3 
consultanți superiori și 1 specialist principal. Analizând fișele postului, putem constata lipsa 
unei persoane specializate pe elaborarea și administrarea conținuturilor multimedia. 
Deținerea in-house a unor abilități minime de design grafic, editare foto, audio și video ar 
facilita activitatea direcției și ar permite crearea unor postări mult mai atractive pe canalele 
de comunicare ale CEC. Doi din cei trei consultanți superiori sunt responsabili de educație 
civică. În condițiile în care, în ultimii ani, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 
și-a consolidat capacitățile de elaborare și implementare a programelor de educație civică în 
perioada dintre alegeri, practic se poate lua în considerare reprofilarea unuia dintre 
consultanții superiori pentru a acoperi segmentul lipsă.  

Centrul media și Biroul de informare şi documentare al cetățenilor pe lângă CEC aflate în 
gestiunea Direcției Comunicare, Relații Publice și Mass-Media nu sunt funcționale. 
Echipamentul din Centru Media este învechit (el a fost creat și dotat în anul 2008), iar noile 
abordări în materie de activitate a jurnaliștilor fac inutilă păstrarea acestuia în formatul 
actual. Biroul de informare de asemenea nu și-a demonstrat utilitatea. La începutul anului 
2020, toată baza documentară din Biroul de informare a fost transferată fizic în Biblioteca 
CICDE. 

În anul 2018, a fost elaborat Manualul de identitate vizuală (brandbook) a Comisiei 
Electorale Centrale. La doi ani distanță, 30% dintre membrii și angajații CEC spun că nu au 
auzit despre acest manual, 45,5% - știu că există, dar nu-l folosesc și doar 24,3% îl utilizează 
uneori sau cu regularitate1. Pentru consolidarea identității corporative este necesar ca toți 
membrii echipei să utilizeze brandbook-ul fie în forma în care este, fie într-o versiune 
revăzută și ajustată.  

                                                        
1 Conform rezultatelor Chestionarului de evaluare internă aplicat în procesul de elaborare a prezentei 
concepții. 
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La moment, pentru DCRPMM reprezintă o prioritate modernizarea canalelor și 
instrumentelor de comunicare din sala de ședințe astfel încât să fie posibilă transmisiunea 
live și înregistrarea ședințelor și a altor evenimente ale CEC. Totodată, achiziționarea 
programelor (soft-urilor) licențiate de editare a conținuturilor multimedia este considerată 
o necesitate.  

 

1.2. Comunicarea internă  

Comunicarea internă are impact direct și demonstrat asupra bunei desfășurări a activității 
unei instituții. Prin comunicare, membrii echipei își coordonează activitățile, rezolvă 
problemele, iau decizii și socializează. Mai mult, comunicarea eficientă între subdiviziuni și 
între oameni își pune amprenta asupra imaginii care este transmisă în exterior despre 
organizație.  

Comunicarea internă are loc atât pe orizontală între funcționarii din diferite subdiviziuni ale 
aparatului CEC, între membrii CEC cât și pe verticală între management şi angajaţi. În cadrul 
CEC este destul de bine pusă la punct comunicarea formală pe toate cele 3 direcții: de sus în 
jos, de jos în sus și pe orizontală. De asemenea este încurajată comunicarea informală, cea 
care definește relațiile interpersonale dintre angajați indiferent de poziția lor în CEC.  
Comunicarea internă ține mai degrabă de Serviciul Resurse Umane și de conducerea CEC. 
Acest document abordează doar instrumentele de comunicare internă și eficiența acestora.   

Evaluarea comunicării interne s-a realizat în baza unui chestionar elaborat și pus la 
dispoziția membrilor și funcționarilor CEC spre completare. Nu s-a intenționat o evaluare 
exhaustivă a comunicării interne deoarece aceasta depășește aria de aplicabilitate a 
prezentului document. Mai mult, evaluarea comunicării interne face parte integrantă din 
auditul personalului inclus ca acțiune strategică în Planul Strategic al CEC pentru perioada 
2020 – 2023. Scopul evaluării a fost de a da o apreciere generală procesului de comunicare 
și de analiza instrumentele de comunicare internă utilizate.  

Chestionarul a fost completat de 33 persoane din cei 48 cărora le-a fost expediat. Procentual, 
55% dintre membrii CEC, 77% din funcționarii publici de conducere (șefi și șefi adjuncți de 
subdiviziuni) și 56% din funcționarii publici de execuție au dat un răspuns în termenul 
stabilit.  

În general, circa 70 % dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și mai degrabă mulțumiți 
de comunicarea internă din CEC. Aproape o pătrime (24%) au spus că sunt mai degrabă 
nemulțumiți și nemulțumiți de acest proces, iar 2 persoane au afirmat că încă nu și-au format 
o idee despre comunicarea internă. Vezi diagrama nr.1. De menționat că proporția celor 
nemulțumiți sau mai degrabă nemulțumiți este în descreștere pornind de la membrii CEC 
(60%), funcționari publici de execuție (22%) și încheindu-se cu funcționarii publici de 
conducere (10%). Absolut toți funcționarii din Aparat au menționat că sunt mulțumiți sau 
mai degrabă mulțumiți de comunicarea pe care o au în cadrul subdiviziunii din care fac parte 
și cu conducătorul lor direct. Părerile se împart atunci când vine vorba de comunicarea cu 
alte subdiviziuni din cadrul aparatului, cu membrii în cazul răspunsurilor date de 
funcționari, și cu funcționarii în cazul răspunsurilor date de membri, balanța înclinând 
oricum spre o apreciere mai degrabă pozitivă.  
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Diagrama nr. 1 Răspunsuri la întrebarea „La modul general, cât de mulțumit/-ă sunteți de comunicarea internă 
din CEC” 
 

Atitudinea preponderent pozitivă permite majorității angajaților (94%) să solicite, fără nici 
o rezervă explicații suplimentare pentru înțelegerea mai bună a mesajului/ sarcinii și să 
prezinte șefilor direcți soluții pe care le consideră bune, dar care sunt contrare opiniei 
acestuia/acesteia. În același timp, 48,5 la sută din cei care au răspuns la chestionar au 
declarat că șeful/șefa lor directă este de regulă deschis/-ă să asculte argumente noi.  
 
Mai multe întrebări din chestionar au vizat canalele și instrumentele de comunicare internă 
în cadrul CEC. S-a constatat că cel mai des sarcinile de îndeplinit sunt transmise prin E-mail 
(94% din respondenți au inclus emailul în top 3 opțiuni cele mai utilizate), comunicare 
directă (față în față) (76%) și rezoluții scrise (52%). Cele mai eficiente metode de 
comunicare internă sunt considerate cele directe: interacțiunea față în față cu colegii 
(48,5%), interacțiunea  față în față cu șeful/șefa direct/-ă (21,2%), ședințele (12,1%). 
Aproape o cincime din respondenți consideră comunicarea prin intermediul tehnologiilor 
informaționale de tipul e-mail, chat sau messenger drept cea mai eficientă. Vezi Diagrama 
nr.2. 

 
Diagrama nr. 2 Răspunsuri la întrebarea „Care din metodele de mai jos vi se pare cea mai eficientă pentru 
realizarea comunicării interne?” 
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Un subiect sensibil, dar actual este utilizarea rețelelor sociale de către membri și funcționari 
și gradul în care aceștia se identifică public cu organizația în care activează. Doar 9 % din cei 
chestionați distribuie toate postările CEC pe pagina personală, 54,4% - distribuie selectiv, iar 
36,4%  nu distribuie niciodată postările. Puțin peste 80% conștientizează că postările pe care 
le fac ei/ele pe pagina personală au un oarecare impact (pozitiv sau negativ) asupra imaginii 
instituției, în timp ce 18,2% nu sunt de acord cu acest fapt. 

Tabelul nr.1 prezintă punctele forte și cele slabe ale comunicării interne identificate de către 
membrii și angajații CEC.  

 
Comunicare internă CEC 

Puncte forte Puncte slabe 

Colectiv relativ mic și tânăr2  în care relațiile 
se bazează pe: 

 Colegialitate 
 Profesionalism 
 Implicare 
 Receptivitate 

Acces direct la colegi și la conducerea CEC 

Discuții productive (valoroase din punct de 
vedere al conținutului) 

Explicarea sarcinilor față în față  

Utilizarea pe larg a email-ului pentru:  

 Coordonarea cu șeful/șefa direcției 
si conducerea CEC a proiectelor de 
hotărâri elaborate, a proiectelor de 
scrisori etc.  

 Informarea operativă despre 
sarcini/ noutăți 

Organizarea activităților în comun/ a 
ședințelor/ întrunirilor care favorizează 
formarea spiritului de echipă al angajaților 

Lipsește încrederea între diferite 
subdiviziuni 

Fiecare direcție este ca o entitate separată și 
independentă 

Activitatea realizată nu este privită drept 
una comună 

Dezbaterile dintre membrii CEC care 
degenerează în atacuri la persoana și 
acuzații, inclusiv cu referire la aparat, au un 
impact negativ asupra instituției 

Aplicarea standardelor duble față de 
subalterni 

Intrigi și bârfe 

Mesajul/ indicația transmisă 
conducătorului subdiviziunii nu ajunge la 
angajat sau indicația vine de la șeful altei 
subdiviziuni.  

 

Tabelul nr.1 Punctele forte și slabe ale comunicării interne, în baza percepției membrilor și angajaților CEC 

 
De remarcat că 9 din 33 de angajați și membri ai CEC (27%) care au luat parte la evaluarea 
comunicării interne nu au avut ce menționa la compartimentul puncte slabe ale procesului 
de comunicare. Comparativ, atunci când au fost rugați să evalueze comunicarea la nivel de 
subdiviziune 15 persoane (45,5%) au spus că nu simt piedici în comunicare. Din cele expuse, 
se poate concluziona ca comunicarea la nivel de direcție este percepută mai pozitiv decât la 
nivel de instituție. Totodată, preocupările vizavi de procesul de comunicare și piedicile 
identificate la nivel de instituție se regăsesc și la nivel de subdiviziune: lipsa de interes 
(30%), presupuneri/bănuieli/ concluzii primite (27%), lipsa încrederii (7%) și bariere 
determinate de statutul interlocutorului (15%).  
 

                                                        
2 Vârsta medie a funcționarilor publici din aparatul CEC era la data de 01.01. 2020 de 37 de ani  
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1.3. Comunicarea externă  

Potrivit Codului electoral, printre atribuțiile generale ale CEC se numără conlucrarea cu 
mijloacele de informare în masă și asociațiile obștești la organizarea manifestărilor ce țin de 
educația civică a alegătorului și informarea populației asupra desfășurării procesului 
electoral; oferirea mijloacelor de informare în masă a informațiilor cu privire la desfășurarea 
alegerilor și la practica administrativă utilizată în acest sens; oferirea spre dezbatere 
mijloacelor de informare în masă și publicului chestiuni electorale etc. 

Comunicarea externă cuprinde relațiile Comisiei Electorale Centrale cu auditoriile externe: 
alegătorii, organizațiile neguvernamentale, partidele politice, mass-media, alte autorități ale 
statului, furnizorii de servicii etc. S copul comunicării externe este  informarea constantă și 
la necesitate a părților interesate privind activitățile Comisiei Electorale Centrale și 
procesele electorale din țară.  

Mass-media 

În perioadele electorale, mass-media are un interes net superior față de Comisia Electorală 
Centrală. În perioadele dintre alegeri, acesta scade semnificativ. Provocarea majoră în ceea 
ce privește relația cu mijloacele de informare în masă este furnizarea de subiecte cu potențial 
de știre. Din cele observate de către DCRPMM, evenimentele de educație civică, reprezintă 
doar uneori puncte de atracție. De regulă jurnaliștii sunt în căutare de breaking news. 
Tematici care ar putea atrage mass-media în perioadele non-electorale sunt: finanțarea 
partidelor politice, automatizarea sistemelor electorale, anumite analize bazate pe statistici 
electorale etc. Transparența și deschiderea manifestată prin transmisiunea live a ședințelor 
CEC, invitarea la evenimente publice, organizarea instruirilor pentru jurnaliști, desfășurarea 
periodică a off-line-urilor, acceptarea solicitărilor de acordare a interviurilor sau de 
participare la emisiuni contribuie la construirea unei relații bazate pe încredere și 
colaborare dintre reprezentanței mass-media și Comisia Electorală Centrală.  

Educația alegătorilor și informarea electorală  

CEC desfășoară anual, în perioadele dintre alegeri, o serie de evenimente de educație și 
informare electorală: Ziua tânărului alegător (septembrie-octombrie, prima ediție a avut loc 
în anul 2006), Ziua internațională a alegerilor (prima zi de joi a lunii februarie, prima ediție 
a avut loc în anul 2007), Forumul Tinerilor (prima ediție s-a desfășurat în anul 2018)  
concursuri de desene, eseuri, fotografii sau postere, lecții publice etc. Majoritatea 
evenimentelor de educație civică sunt realizate în parteneriat cu Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral. 

În perioada electorală CEC organizează ample campanii de informare a alegătorilor, de 
regulă cu susținerea financiară și în colaborare cu partenerii de dezvoltare. Prima campanie 
de acest gen a avut loc pentru alegerile parlamentare din anul 2009.  

Internet şi media socială   

CEC gestionează trei pagini web oficiale: www.cec.md, www.voteaza.md și 
www.alegator.md. Prima este utilizată pentru a oferi vizitatorilor informaţii despre 
instituţie: misiune, viziune, planuri strategice și de activitate, rapoarte anuale, noutăți și 
evenimente, comunicare de presă, hotărâri aprobate și procese-verbale ale ședințelor CEC, 
baza legală pentru organizarea alegerilor, anunțuri privind consultările publice etc.  Site-ul 
este disponibil în limbile română, rusă și engleză cu mențiunea că doar versiunea română 
este actualizată complet și la zi. Ultimul comunicat de presă plasat în versiunea engleză 
datează cu 26 august 2019. Versiunea engleză reprezintă o carte de vizită și un mijloc de 
informare pentru comunitatea internațională. De aceea, se recomandă menținerea unui 
minim necesar și suficient de informații pe această versiune, traducerea noutăților și 

http://www.cec.md/
http://www.voteaza.md/
http://www.alegator.md/
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comunicatelor și actualizarea acestora la zi. Cel de-al doilea site a fost lansat în 2009 cu 
adresa www.voteaza.md, conţinutul acestuia este mai interactiv şi este direcţionat în mod 
specific alegătorilor şi programelor de educaţie electorală. Site-ul include informații utile 
pentru alegătorii care votează prima dată, pentru cetățenii din diasporă și cei cu nevoi 
speciale. Site-ul este disponibil în limbile română şi rusă. În anul 2013, CEC a lansat cel de-al 
treilea site web www.alegator.md, care oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi verifica numele 
în lista electorală, iar celor de peste hotare și din stânga Nistrului de a se înregistra prealabil 
on-line. Acesta este de asemenea disponibil în limba română și în limba rusă.  

În afară de pagini web, DCRPMM gestionează conturi pe următoarele reţele de socializare:  
Facebook, Instagram, Twitter, OK şi YouTube. Pagina de Facebook este cea mai frecvent 
actualizată și respectiv este pagina cu cele mai multe aprecieri și urmăritori. Majoritatea 
covârșitoare a postărilor sunt scrise în limba română. Tabelul nr. 2 prezintă statistica de pe 
Facebook și YouTube pentru conturile Comisiei Electorale Centrale și a altor 30 de instituții 
publice din țară și 4 instituții electorale centrale din regiune.   

 Denumirea instituției 
Apreciază 

pe Facebook 
Urmăresc 

pe  Facebook 
Aprecieri pe 

YouTube3 

1.  Comisia Electorală Centrală din Georgia 83759 84023 304 
2.  Agenția de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală 
51895 51947 68 

3.  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale 

51665 84630 337 

4.  Ministerul Apărării  48600 50958 3160 
5.  Ministerul Afacerilor Interne 41874 44075 388 
6.  Parlamentul Republicii Moldova 39829 64413 6710 
7.  Guvernul Republicii Moldova 39412 46500 799 
8.  Inspectoratul Național de Securitate 

Publică al IGP 
27605 32805  

9.  Poliția Republicii Moldova 27478 29887 4550 
10.  Ministerul Afacerilor Externe 26423 27330  
11.  Poliția de Frontieră 24408 27075 1570 
12.  Comisia Electorală Centrală a Republicii 

Moldova 
19148 20273 177 

13.  Autoritatea Electorală Permanentă 
(România) 

18047 18719 713 

14.  Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării 

17573 23043  

15.  Ministerul Economiei și Infrastructurii  13751 14514  
16.  Ministerul Finanțelor  12493 13145 77 
17.  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului 
11979 12486  

18.  Serviciul Fiscal de Stat 9919 10436 203 
19.  Serviciul Vamal al Republicii Moldova 9005 9571 341 
20.  Centrul Național Anticorupție 8741 9247  
21.  Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 8543 8965  
22.  Comisia Electorală din Ucraina 7077 8611  
23.  Camera de Comerț și Industrie a 

Republicii Moldova 
5876 5265 9 

24.  Biroul Național de Statistică al Republicii 
Moldova 

5160 5381  

                                                        
3 Spațiile necompletate din această coloană corespuns instituțiilor care nu au cont de YouTube sau acesta 
nu a fost găsit 

http://www.voteaza.md/
http://www.alegator.md/
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25.  Casa Națională de Asigurări Sociale a 
Republicii Moldova 

5043 5515  

26.  Comisia Electorală Centrală din Albania 3998 4051 38 
27.  CICDE - Centrul de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral 
3816 3939 150 

28.  Ministerul Justiției 3606 3814  
29.  Consiliul Superior al Magistraturii 3516 3654  
30.  Serviciul 112 2763 2914 90 
31.  I.P. ”Agenția Servicii Publice” 2626 2990  
32.  Curtea Constituțională a Republicii 

Moldova 
2592 2755 140 

33.  Curtea de Conturi a Republicii Moldova 2154 2240  
34.  Banca Națională a Moldovei 1851 1981 212 
35.  Agenția Națională pentru Reglementare 

în Energetică 
1329 1414 14 

Tabelul nr.2 Statistica comparativă a aprecierilor, urmăritorilor și abonaților pe rețelele sociale a instituțiilor 
publice din Moldova și instituțiilor omoloage din lume, situația la data de 17 mai 2020 

Contul de Twitter, Instagram și OK sunt actualizate doar în perioadele electorale pentru 
scrutinele naționale sau chiar mai rar: 

- Twitter, 859 urmăritori, ultima postare aprilie 2018;  
- Instagram, 504 abonați, ultima postare februarie 2019; 
- OK, 213 participanți, ultima postare februarie 2019.  

Ținerea la zi a contului de Twitter este importantă deoarece acoperă segmentul internațional 
– limba postărilor aici este engleza și utilizatorii sunt preponderent din afara Republicii 
Moldova. OK este o rețea folosită mai ales de către publicul vorbitor de limba rusă, segment 
practic neacoperit prin activitatea, foarte intensă de altfel, de pe Facebook.  În mod firesc  
întreținerea și gestionarea tuturor paginilor pe rețelele sociale constituie un efort 
considerabil și necesită o persoană dedicată acestei activități, dar actualizarea continuă va 
crește cu siguranță vizibilitatea CEC și capacitatea instituției de a disemina mesaje atât pe 
intern, cât și pe extern.  

Consultări publice 

În conformitate cu Legea privind transparența decizională, documentele de politici și actele 
normative elaborate de CEC se consultă cu cetăţenii şi cu alte părţi interesate. Inițierea 
procedurii precum și proiectul elaborat al actului se plasează pe pagina web oficială a CEC la 
rubrica „Transparenţa decizională”. Alte compartimente de interes pentru public pe site-ul 
CEC sunt Ședințe CEC (conține procese-verbale ale şedinţelor Comisiei și hotărârile 
adoptate), Alegeri și Referendumuri (conține informație la zi și din arhivă privind 
desfășurarea proceselor electorale), Finanțarea, Biroul de informare (submeniul Anticamera 
care include corespondenţa de intrare şi ieşire, precum și petițiile). Vizitatorii paginii pot 
adresa întrebări on-line.  

Relații internaționale  

CEC este membră a Asociației Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), Rețelei 
Competențelor Electorale Francofone (RECEF), Asociației Mondiale a Organelor Electorale 
(A-WEB) și membră-fondatoare a Asociației Internaționale a Femeilor în Administrarea 
Alegerilor (WEM-International). Aceste patru platforme, dar și relațiile bilaterale cu 
instituțiile omoloage din alte țări reprezintă oportunități de comunicare internațională care 
urmează a fi exploatate pentru creșterea vizibilității externe și îmbunătățirea reputației pe 
interior. Schimbul de experiență este important pentru diseminarea pe de o parte a 
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inovațiilor și realizărilor obținute de administrația electorală din Moldova, dar și pentru 
preluarea practicilor pozitive de la alte țări.  

Percepția părților interesate  

Pe parcursul ultimilor ani, CEC monitorizează cu regularitate percepția alegătorilor vizavi de 
propria prestație și notorietate, dar și privind impactul campaniilor de educație civică și 
informare a alegătorilor. Ultimul sondaj4 din anul 2019 arată  că 79% din respondenți au 
auzit de Comisia Electorală Centrală, 36% au multă sau foarte multă încredere în 
profesionalismul CEC și practic la egalitate sunt cei care au puțină încredere sau deloc  în 
autoritatea electorală. La capitolul încredere în transparența CEC, situația este puțin mai rea: 
29 % spun că au încredere în transparența CEC, față de 39% care nu au.  Totuși, întrebați 
dacă sunt de acord cu faptul că CEC este o instituție deschisă, transparentă și profesionistă, 
51% au confirmat că sunt total de acord sau oarecum de acord. Cert este că studiul opiniei 
publice este un instrument necesar și eficient pentru evaluarea percepției asupra imaginii 
instituției și trasarea obiectivelor de comunicare, astfel încât să contribuie la consolidarea 
încrederii și a imaginii pozitive a instituției.  

Un alt instrument de evaluare a comunicării externe este Procedura privind satisfacția 
părților interesate, aplicată din anul 2013. Obiectivele principale ale evaluării satisfacţiei 
părţilor interesate sunt: 

- obţinerea feedbackului continuu şi îmbunătăţirea satisfacţiei părţilor interesate; 
- determinarea şi implementarea acţiunilor necesare îmbunătăţirii calităţii deservirii 

părţilor interesate; 
- monitorizarea corectitudinii informaţiei, a datelor şi a metodelor utilizate pentru 

evaluarea satisfacţiei părţilor interesate.  
În cazul în care nivelul de satisfacție este mai mic de 60%, CEC inițiază măsuri corective.  
 
 

2. Misiunea, viziunea și principiile Comisiei Electorale Centrale 
în domeniul comunicării 

Misiunea Comisiei Electorale Centrale în domeniul comunicării este să asigure transparența 
proceselor de organizare a alegerilor, să informeze constant despre serviciile pe care le 
prestează și oportunitățile pe care le au cetățenii de a se implica în alegeri.    

Această misiune reiese din misiunea generală a instituției5 stabilită prin Planul Strategic 
2020-2023 și vine să sprijine realizarea ei.  

Viziunea în materie de comunicare:  CEC oferă informație accesibilă, operativă și de 
încredere tuturor actorilor electorali, indiferent de locul aflării acestora, astfel încât fiecare 
să se simtă parte importantă a democrației electorale.   

CEC dispune de un slogan (unique selling proposition) care, fiind folosit din anul 2011 este 
deja asociat cu instituția. „Democrația contează” este o promisiune a autorității făcută 
auditoriilor țintă, este crezul suprem care trece ca un fir roșu prin toate activitățile CEC. 
Sloganul trebuie folosit împreună cu logo-ul și acronimul pe toate documentele oficiale, e-
mailurile, pagina principală a site-ului web etc. Cu alte cuvinte toate materialele de 
comunicare elaborate pentru uz public ar trebui să poarte sloganul. 

                                                        
4 Studiu național privind impactul campaniei de informare a alegătorilor și educație civică organizată de CEC - 
Noiembrie 2019 
5 Organizarea profesionistă a alegerilor, prestarea serviciilor orientate spre cetățeni, îmbunătățirea proceselor 
electorale și implicarea tuturor alegătorilor pentru a sprijini democrația in Republica Moldova. 
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Principiile care stau la baza comunicării interne și externe a Comisiei sunt:  

 Onestitate și transparență – CEC va furniza informație veridică, disponibilă în timp 
util și corespunzătoare necesităților părților interesate;   

 Incluziune - CEC va oferi cetățenilor, partidelor politice şi altor organizații social-
politice, mass-media şi societății civile oportunități multiple și egale de informare, 
consultare și participare, asigurând accesibilitatea informațiilor şi serviciilor sale. 

 Consecvență și accesibilitate – CEC va comunica pe intern și extern în mod logic, 
consecvent și proactiv oferind informația considerată de interes public într-un limbaj 
accesibil și  direcționând-o actorilor vizați prin canale de comunicare potrivite; 

 Mesaje clare și coerente – CEC va emite mesaje sunt ușor de înțeles, univoce și 
adaptate unor audiențe cât mai largi și mai diverse, evitând lansarea mesajelor 
contradictorii sau neconforme cu valorile fundamentale ale instituției; 

 Responsabilitate – Direcția comunicare, relații publice și mass-media este direct 
responsabilă de implementarea concepției de comunicare. Funcționarii direcției au o 
ținută morală ireproșabilă, atitudine neutră față de toți actorii implicați în procesul 
electoral și răspund prompt necesităților de comunicare; 

 Monitorizare și evaluare. Toate activitățile de comunicare, externalizate sau 
desfășurate cu resursele interne ale CEC vor fi monitorizate pentru a fi ajustate în caz 
de necesitate, iar la final vor fi evaluate pentru avea o analiză a părților forte și a celor 
slabe.  

3. Obiectivele strategice în domeniul comunicării   

Obiectivele strategice în domeniul comunicării sunt formulate în strânsă corelație cu cele 
instituționale stabilite prin Planul strategic al CEC pe anii 2020-2023.  Acestea sunt: 

O.1. Îmbunătățirea calității comunicării interne prin permanentizarea canalelor de 
comunicare 

Argument: Gestionarea comunicării interne depășește competența Direcției de Comunicare, 
Relații Publice și Mass-media, fiind o sarcină pentru managementul instituției în primul rând 
și pentru Serviciul Resurse Umane. Comunicarea internă include comunicarea pe verticală și 
orizontală, la nivel instituțional și personal între următorii subiecți: 

- funcționarii Aparatului CEC; 

- membrii CEC; 

- membrii organelor electorale inferioare (în timpul perioadelor electorale și permanent 
după constituirea organelor electorale teritoriale permanente); 

- angajații Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

- membrii Comisiei Electorale Centrale din UTA Găgăuzia.  

Exercițiul de planificare strategică pentru anii 2020 – 2023 a relevat necesitatea desfășurării 
unui audit al personalului și a stabilit drept prioritate îmbunătățirea comunicării interne.  
Scopul comunicării interne este mărirea sinergiei între toți subiecții vizați, consolidarea 
respectului față de munca colegilor și creșterea loialității față de instituție.  În comunicare 
eficientă la acest nivel presupune că informațiile relevante despre activitatea CEC sunt 
cunoscute de funcționari direct, din propria instituție, și nu intermediat de presă, zvonuri 
sau de alte surse. Pentru aceasta, în toate campaniile de comunicare instituțională angajații 
vor fi incluși auditoriu specific. 
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Acțiuni strategice: 

1.1 Includerea funcționarilor aparatului CEC, membrilor CEC, funcționarilor electorali 
din organele electorale inferioare, angajaților CICDE și reprezentanților Comisiei 
Electorale Centrale din UTAG în toate campaniile de comunicare instituțională ca 
auditoriu specific; 

1.2. Dezvoltarea componentei de comunicare cu organele inferioare permanente, 
după constituirea acestora 

1.3. Diversificarea canalelor de comunicare internă 

1.4. Completarea ghidului angajatului/ -tei cu reguli de comportament a angajaților 
pe rețelele sociale 

1.5. Încurajarea comunicării neformale   

1.6. Actualizarea  componentei Comunicare Internă, din prezenta Concepție ca urmare 
a concluziilor auditului personalului sau elaborarea strategiei de comunicare internă, 
după caz  

1.7. Colaborare proactivă dintre subdiviziunile aparatului CEC. 

 

O.2. Asigurarea transparenței și creșterea credibilității prin comunicare constantă cu 
partidele politice și organizațiile neguvernamentale 

Argument: Activitatea Comisiei Electorale Centrale este de interes relativ constant pentru 
partidele politice și organizațiile neguvernamentale de profil. Prin menținerea comunicării 
cu partidele politice și organizațiile societății civile pe de o parte va fi satisfăcută nevoia 
primilor de a obține acces la informația de interes pentru activitatea lor, iar pe de altă parte, 
Comisia va putea cunoaște mai în de aproape opinia reprezentanților partidelor politice și a 
organizațiilor neguvernamentale în diverse probleme.  

Acțiuni strategice: 

2.1 Organizarea întâlnirilor semestriale cu reprezentanții organizațiilor 
neguvernamentale de profil 

2.2. Includerea în planul anual de comunicare a tematicilor de interes comun cu 
partidele politice 

2.3. Organizarea atelierelor de lucru semestriale cu reprezentanții partidelor politice   

2.4 Organizarea periodică a consultărilor publice. 

2.5. Desfășurarea anuală a unei campanii tematice pe unul din subiectele: 
digitalizarea proceselor electorale, statistică electorală, procese electorale incluzive, 
prevenirea comportamentelor potențial frauduloase. 

 

O.3. Comunicare consolidată cu mass-media pentru asigurarea diseminării 
informațiilor  

Argument: În mod evident, CEC beneficiază de o atenție net mai mare din partea publicului 
larg și a mass-media în perioadele electorale. O provocare pentru comunicarea din 
perioadele non-electorale este de a crea conținuturi interesante cu potențial de știre și 
totodată de a modela o opinie publică favorabilă vizavi de instituția per ansamblu. Un dialog 
deschis, onest, bazat pe relații de respect reciproc creează premise pentru informarea 
corectă și echilibrată a publicului.  
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Acțiuni strategice: 

3.1. Organizarea semestrială a off-line-urilor cu reprezentanții mass-media ca 
oportunitate pentru conducerea CEC de a explica obiectivele, acţiunile şi preocupările 
CEC; 

3.2. Colaborare reciproc avantajoasă cu jurnaliștii (invitarea jurnaliștilor la 
evenimentele publice ale CEC, organizarea briefingurilor, transmiterea 
comunicatelor de presă, participarea la emisiuni radiofonice și televizate, 
monitorizarea presei scrise și electronice, publicarea agendei săptămânale și a  
sintezelor ședințelor, publicarea lunară a buletinului electronic de ştiri).  

3.3. Dotarea corespunzătoare a sălii de ședințe a CEC, în vederea organizării și 
reflectării eficiente, corespunzătoare și operative a activității CEC. Modernizarea 
canalelor de comunicare ale CEC 

 

O.4. Fortificarea imaginii CEC pe plan internațional drept autoritate electorală 
modernă și progresistă  

Argument: Multe din activitățile Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova sunt 
date drept exemplu și sunt preluate de către instituțiile omoloage din alte țări. Moldova are 
cu ce și trebuie să-și împărtășească bunele practici. O imagine bună în exterior se va reflecta 
pozitiv și asupra percepției asupra activității CEC în interiorul țării. La fel este foarte 
important ca CEC să aibă posibilitatea de a analiza practica altor țări și de a se familiariza cu 
tehnici și tehnologii noi de organizare a alegerilor.     

Acțiuni strategice: 

4.1. Creșterea vizibilității CEC pe arena internațională prin elaborarea articolelor de 
specialitate, studiilor de caz şi transmiterea acestora către revistele din domeniu (ex.: 
Elections in Europe (ACEEEO), Revista Expert Electoral (AEP)), formularea 
comentariilor, sugestiilor, răspunsurilor la chestionare, propunerilor privind 
documente de lucru remise spre analiză de către organismele internaționale la care 
Comisia este membră; 

4.2. Participare activă în cadrul asociațiilor electorale regionale și internaționale – 
ACEEEO, A-WEB; 

4.3. Consolidarea imaginii de instituție deschizătoare de drumuri prin dezvoltarea  
Asociației Internaționale a Femeilor în Organele de Management Electoral WEM-
International 

4.4. Mediatizarea activităților privind relațiile externe ale CEC, cu accent pe 
activitățile desfășurate în baza acordurilor bilaterale sau ca urmare a deținerii 
calității de membru în cadrul unei organizații regionale/ internaționale; 

4.5. Actualizarea constantă a versiunii engleze a paginii web oficiale a Comisiei 
Electorale Centrale.  

 

O.5.  Dezvoltarea capacităților de comunicare directă cu cetățenii indiferent de locul 
aflării lor, limba vorbită și alte particularități socio-economice.  

Argument: 

Prin intermediul canalelor directe, mesajele importante sunt transmise fără intermedierea 
mass-media, asigurând astfel recepționarea lor exact în forma și în volumul dorit. CEC 
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trebuie să profite de oportunitățile oferite de tehnologiile moderne și să-și consolideze 
capacitățile de comunicare directă cu cetățenii. Instituția deja dispune de o gamă largă de 
canale proprii de comunicare: www.cec.md, www.votează.md, conturi pe Facebook, 
Instagram, YouTube și OK etc.  În perioada următoare se propune actualizarea constantă a 
resurselor online ale CEC focusarea extrem de exactă a mesajelor pentru anumite auditorii 
și sporirea numărului de urmăritori/ aprecieri. 

Evenimentele publice în format consacrat – Ziua Internațională a Alegerilor, Ziua Tânărului 
Alegător și Ziua Ușilor Deschise, precum și adoptarea unor noi formate precum Săptămâna 
Europeană a Democrației Locale de asemenea oferă prilej de comunicare directă cu cetățenii.  

Se impune și dezvoltarea setului de materiale promoționale și de informare privind 
activitatea instituției care să poată fi utilizat conform necesităților. De ex.: Realizarea și 
diseminarea activă a spoturilor video (grafică, animație) care să explice clar și simplu 
organizarea alegerilor contribuind la creșterea culturii electorale a cetățenilor și 
îmbunătățirea imaginii instituției pe modelul spotului Viața unui buletin de vot, CEC-
Procesele electorale din Republica Moldova; elaborarea și publicarea broșurilor informative 
pentru diferite auditorii, pliantelor şi publicațiilor pentru promovarea identității şi 
vizibilității corporative.  

Acțiuni strategice:  

5.1. Comunicarea plenară prin intermediul paginilor web și a rețelelor sociale cu utilizarea 
diferitor formate multimedia – video, infografic, .gif, imagini interactive, text combinat cu 
fotografii, fotografii etc.; adaptarea textelor; gestionarea comentariilor la postările oficiale, 
live-uri etc.. 

5.2. Organizarea evenimentelor publice care încurajează comunicarea directă cu cetățenii 
(Ziua Internațională a Alegerilor, Ziua Tânărului Alegător, Ziua Ușilor Deschise la CEC)  

5.3. Dezvoltarea setului de materiale promoționale și de informare privind activitatea 
instituției care să poată fi utilizat conform necesităților.  

5.4. Desfășurarea a cel puțin 3 campanii tematice anual la unul dintre subiecte: digitalizare, 
procese electorale incluzive, prevenirea comportamentelor potențial frauduloase.  

http://www.cec.md/
http://www.votează.md/
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4. Grupuri-țintă / auditorii 

Comisia Electorală Centrală este instituția responsabilă de realizarea politicii electorale a statutului. Pentru îndeplinirea misiunii sale, CEC trebuie 
să interacționeze cu o diversitate mare de grupuri țintă. În afară de subiecte de comunicare generală care sunt valabile pentru toate auditoriile, CEC 
va veni cu subiecte specifice focusate pe interesele și preocupările anumitor grupuri țintă.  

În contextul acestui document, vom clasifica auditoriile după cum urmează: 
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5. Mesajele-cheie  

Domeniul electoral este un domeniu destul de specializat, care folosește mulți termeni 
juridici sau strict legați de domeniu și care sunt puțin cunoscuți pentru publicul larg. Având 
în vedere că cel mai mare auditoriu al comunicării externe al CEC este format din alegători, 
mesajele transmise de instituție trebuie să fie clare, concise și expuse într-un limbaj comun 
și accesibil. Un instrument care poate fi utilizat pentru aprecierea gradului de dificultate a 
textelor unei instituții este testul de lizibilitate sau „ușurința cu care înțelegem un text”. 
Atingerea lizibilității depinde de:  

 plasarea mesajului principal în prima parte a frazei; 
 evitarea propozițiilor prea lungi (se va opta pentru o medie de 9,5 cuvinte per 

propoziție); 
 abordarea unei teme complicate prin respectarea unei structuri simple de tip subiect 

- verb – complement; 
 proporția dintre cuvintele ușor de înțeles și cele tehnice/juridice (dificil de înțeles); 
 construcția logică a textului.  

Aplicația Word pentru Microsoft 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010 
integrează câteva texte de lizibilitate. De asemenea se poate opta pentru instrumente de tipul 
https://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp sau 
https://www.webfx.com/tools/read-able/ care testează automat lizibilitatea unui 
document și oferă statistici prin prisma a 6 teste diferite.  Cele mai multe teste de lizibilitate 
analizează doi factori: structura propoziției (numărul mediu de cuvinte per propoziție) și  
structura cuvintelor (numărul mediu de silabe per cuvânt). Tabelul nr. 3 prezintă analiza 
lizibilității în baza testului Automated Readability Index6 (ARI) a 10 comunicate de presă ale 
CEC difuzate în perioada 10 martie – 16  mai 20207. Media indicelui ARI calculat pentru 
comunicatele analizate a fost de 17,43. Pentru a îmbunătăți acest rezultat, unele texte trebuie 
simplificate prin separarea frazelor lungi în propoziții mai scurte și prin înlocuirea 
cuvintelor complexe/ tehnice cu altele mai uzuale. Se recomandă aplicarea unei limite de 
16,00 al indicelui ARI pentru comunicatele Comisiei Electorale Centrale. 4 din 10 comunicate 
analizate în tabelul nr. 2 s-au încadrat în această limită.  

                                                        
6 Automated Readability Index - indicator de lizibilitate a textului 
7 Comunicatele cu aceiași tematică și structură au fost excluse pentru a acoperi o gamă mai largă de tipuri de 
comunicate ale CEC. 

https://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp
https://www.webfx.com/tools/read-able/
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Tabelul nr. 3 Scoruri ARI pentru comunicatele de presă ale CEC publicate în perioada 10 martie – 16 mai  

 

La formularea mesajelor se va urmări ca ele să fie laconice, clare și univoce. Totodată, 
consecvența unui mesaj cu celelalte provenite de la aceeași sursă este foarte importantă. 

 

Mesaje primare ale CEC  

„CEC este o instituție deschisă, transparentă și profesionistă care activează permanent” 

„CEC asigură un cadru electoral accesibil în care cetățenii au încredere” 

„Alegerile sunt pentru toți indiferent de etnie, sex, locul aflării, dizabilitate” 

„Democrația contează” 

Mesaje secundare  

Elaborarea mesajelor pentru fiecare temă de actualitate, tendință în activitate sau evoluții 
pe anumite domenii, impune elaborarea unor mesaje secundare de către Direcția 
Comunicare, Relații Publice și Mass-Media pentru asigurarea unei mediatizări exemplare a 
instituției.   

Următoarele idei pot fi promovate în perioada dintre alegeri pentru a spori vizibilitatea și 
îmbunătăți imaginea instituției:  

Titlu comunicat                                                                                                                                             
Data 
publicării 

Scor ARI 

Precizări cu referire la propunerile de modificare a 
legislației electorale 

16.05.2020 19.9 

Astăzi a avut loc o reuniune de lucru în format de 
videoconferinţă cu privire la administrarea proceselor 
electorale în perioada de pandemie 

14.05.2020 26 

Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul lunar al 
subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2020 
destinate partidelor politice, urmare a modificării Legii 
bugetului de stat pentru anul 2020 

12.05.2020 17 

Comisia Electorală Centrală continuă procesul de 
perfecționare a legislației electorale 

11.05.2020 21.2 

CEC a atribuit un mandat de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova urmare alegerilor parlamentare noi din 
15 martie 2020 

20.03.2020 15.3 

Astăzi, în circumscripția electorală uninominală nr.38, 
municipiul Hîncești, au loc alegeri parlamentare noi 

15.03.2020 14.5 

Comisia Electorală Centrală prezintă primele rezultate 
preliminare pentru alegerile parlamentare noi în 
circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul 
Hâncești. 

15.03.2020 17.8 

Astăzi este ultima zi în care este admisă agitația electorală 13.03.2020 17 
În contextul desfășurării alegerilor parlamentare noi din 
această duminică, CEC întreprinde mai multe acțiuni menite 
să asigure un proces electoral în maximă siguranță 

12.03.2020 12.5 

CEC va depune, astăzi, recurs la Curtea Supremă de Justiție 
împotriva deciziei CA 

11.03.2020 13.1 
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1. CEC – instituție modernă și inovatoare  

CEC are un sistem informatic performant care acoperă multe aspecte ale procesului de 
organizare a alegerilor. În urmării 4 ani sunt planificate mai multe activități menită să 
dezvolte acest domeniu. O comunicare adecvată a noutăților în materie de automatizare și 
digitalizare poate contribui la crearea imaginii de instituție progresistă și inovativă, care 
întreprinde măsuri vizibile și permanente pentru a spori  securitatea procesului electoral.  
Accent ar trebui pus și pe certificarea internațională ISO în domeniul Sistemului Integrat de 
Management al Calității și Securității Informației (SR EN ISO 9001:2015 și SR ISO/CEI 
27001:2013) pe care o deține CEC. 

2. Cea mai bună expertiză și cea mai veridică informație în domeniul electoral 
poate fi găsită la CEC  

CEC deține informație veridică, interesantă, utilă și este deschis s-o ofere publicului. Acest 
lucru va fi realizat prin compilarea băncii de date electorale și ofertarea lor către societatea 
civilă și mediu academic, în conformitate cu Planul strategic 2020 – 2023. Informația poate 
fi disponibilă ca atare, dar și în cadrul unor studii și analize realizate de Direcția Analiză și 
Documentare. 

Totodată, CEC urmează să se poziționeze drept instituție care nu doar implementează 
legislația electorală, dar  care, în baza practicii electorale, propune, factorilor decizionali 
perfecționarea acesteia. În context, unul dintre mesaje trebuie să spună clar că deși CEC nu 
are drept de inițiativă legislativă, CEC are suficientă expertiză și deschidere pentru a 
contribui la perfecționarea cadrului legal și cel conex.  

3. CEC este promotorul unui proces electoral incluziv 

Planul strategic pe perioada 2020 -2023 notează drept un principiu de bază al Comisiei 
Electorale Centrale incluziunea. Incluziunea trebuie privită în sens larg. Un proces electoral 
incluziv este acela în care femeile și bărbații, tinerii și bătrânii, persoanele cu dizabilități, 
persoanele plecate în afara țării sau cele care locuiesc în stânga Nistrului au drepturi egale 
și beneficiază de condiții pentru a-și exercita nestingherit dreptul de a vota și de a fi aleși. În 
mesajele specifice se va accentua că asigurarea incluziunii nu depinde exclusiv de Comisia 
Electorală Centrală, dar că CEC întreprinde toate măsurile care îi sunt la îndemână pentru a 
diminua riscurile de excluziunea electorală a unor grupuri de cetățeni.   

4. Calitatea listelor electorale  este o prioritate a Comisiei Electorale Centrale  

Înregistrarea alegătorilor și calitatea listelor electorale este un subiect prioritar pentru CEC.  
Mesajele-cheie depind de acțiunile concrete întreprinse de CEC. Mesajele pot fi elaborate în 
legătură cu orice realizare în domeniu: lansarea înregistrării prealabile pentru cetățenii din 
afara țării și /sau pentru cei din stânga Nistrului, îmbunătățirea sistemului de înregistrare a 
alegătorilor, analiza cadrului legislativ privind înregistrarea alegătorilor, utilizarea 
tehnologiilor informaționale la înregistrarea alegătorilor, managementul şi securitatea 
datelor, compilarea datelor înregistrate, percepția publicului asupra corectitudinii listelor 
electorale etc. 

5. CEC descurajează prin activitățile sale comportamentul potențial fraudulos 

Descurajarea comportamentului potențial fraudulos este o acțiune strategică care se 
regăsește în Planul Strategic 2020 – 2023. Controlul și supravegherea finanțării politice se  
încadrează în efortul CEC de a promova un comportament corect și transparent al partidelor 
politice și concurenților electorali.  

Combaterea practicilor neoneste în procesul electoral poate fi realizată doar prin efortul 
comun al mai multor autorități publice, inclusiv CEC, și al societății civile. Un alt mesaj de 
transmis se referă la faptul că integritatea procesului electoral trebuie monitorizată pe  
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durata întregii perioade electorale, nu doar a campaniei electorale sau a zilei alegerilor. 
Totodată, integritatea este un principiu care trebuie să guverneze activitatea tuturor 
actorilor electorali: concurenți electorali, organe electorale, mass-media, organe de justiție, 
organizații de observare a alegerilor etc. Lipsa integrității oricărui actor generează dubii 
privind corectitudinea procesului electoral.  

6. Instrumente și canale de comunicare  

Mesajul unei instituții poate fi transmis fie prin canale directe către auditoriile determinate, 
fie prin intermediul unor canale intermediare.  

În mod evident comunicarea directă este mai sigură – instituția emițătoare deține controlul 
total asupra volumului, acurateței și momentului în care informația este difuzată. 
Comunicarea directă se realizează față în față (întâlniri oficiale cu reprezentanți ai diferitor 
auditorii, lecții publice, consultări, ședințe bi- sau multi-laterale, contact inter-personal 
dintre membrii CEC/ funcționari CEC și reprezentanți ai diferitor auditorii), în rețeaua 
Internet (paginile web oficiale ale CEC și prezența pe rețelele de socializate gen Facebook, 
Twitter etc) și prin materiale tipărite (ghiduri, pliante informative, articole, postere, 
rapoarte anuale etc). Printre instrumentele de comunicare directă care vor fi utilizate pentru 
implementarea prezentei concepții vom enumera:  

 Invitarea si implicarea actorilor interesați de activitatea CEC la diverse evenimente 
organizate: seminare, conferințe, mese rotunde, ateliere, grupuri de lucru, ședințe 
comune; 

 Ședințe semestriale tematice cu reprezentanții partidelor politice; 
 Ședințe semestriale tematice cu reprezentanții societății civile;  
 Off-line-uri tematice cu mass-media; 
 Participarea CEC la evenimente publice prin luări de cuvânt în calitate de experți și/ 

sau participanți;  
 Chestionare on-line prin intermediul rețelelor de socializare referitoare la diverse 

subiecte relevante; 
 Transmiterea on-line a ședințelor publice ale CEC;  
 Organizarea videoconferințelor; 
 Postarea materialelor vizuale atractive și etichetarea în rețelele de socializare, în 

special a participanților la programele de educație electorală; 
 Ziua ușilor deschise  
 Sondaje privind satisfacția părților interesate, conform procedurii stabilite de 

Sistemul de Management al Calității, inclusiv evaluarea impactului și a percepției 
asupra activității desfășurate de CEC și formularea recomandărilor. 

Avantajul comunicării indirecte, de regulă intermediată de către instituțiile de informare în 
masă, este numărul mare de beneficiari la care ajunge informația.  Riscul asociat comunicării 
indirecte este distorsionarea mesajului original sau transmiterea trunchiată a acestuia. 
Comunicarea indirectă se realizează prin mass-media (comunicate de presă, conferințe/ 
briefinguri de presă, știri, talk-show-uri, interviuri), influenceri (lideri comunitari, experți în 
domeniu), ONG-uri de profil, instituții subordonate (CICDE sau organele electorale 
inferioare în perioada electorală).  Pentru o relație avantajoasă cu mass-media, se vor 
continua eforturile de specializate a jurnaliștilor pe domeniul electoral. O comunicare 
eficientă prin intermediul mass-media se poate consolida prin:  

 Invitarea jurnaliștilor la evenimente de instruire sau la off-line-uri; 
 Oferirea interviurilor la solicitare sau ofertarea acestora pe subiecte ce se doresc a fi 

promovate; 
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 Stabilirea relațiilor interpersonale între membrii CEC și/sau funcționarii Direcției 
Comunicare, Relații Publice și Mass-media  și reprezentanții mass-media; 

 Colectarea datelor de contact a jurnaliștilor specializați pe domeniul electoral sau 
politic și felicitarea acestora cu diverse ocazii (ziua profesională, sărbători religioase 
sau naționale, zile de naștere);  

 Monitorizarea aparițiilor în presă despre activitatea CEC și aprecierea tonalității de 
prezentare a subiectelor (pozitivă/ negativă/ neutră).  

În general, alegerea canalelor și instrumentelor de comunicare este foarte importantă și se 
va realiza ținând cont de scopul urmărit, actualitatea și urgența mesajului, valoarea de știre 
a informației, caracteristicile publicului-țintă intenționat și de limitele bugetare disponibile.   

 

7. Comunicarea internă  
 

O componentă importantă a prezentei concepții o reprezintă comunicarea internă. Această 
prioritate se concretizează în Obiectivul nr. 1 Îmbunătățirea calității comunicării interne prin 
permanentizarea canalelor de comunicare.  

Acest tip de comunicare vizează relațiile dintre: 

- funcționarii Aparatului CEC; 
- membrii CEC; 
- membrii organelor electorale inferioare (în timpul perioadelor electorale și permanent 
după constituirea organelor electorale teritoriale permanente); 
- membrii CEC din UTAG 
- CICDE. 

Scopul comunicării interne nu este doar transmiterea operativă și clară a mesajelor 
importante pentru instituție, dar mai degrabă consolidarea loialității angajaților față de 
valorile pe care instituția le promovează și le împărtășește. Auditoriile interne sunt la fel de 
importante ca cele externe, deoarece membrii și angajații CEC sunt cei mai buni 
multiplicatori ai imaginii instituției. Aceștia trebuie în primul rând să cunoască tot ce se 
întâmplă în instituție, precum și poziția oficială a CEC referitoare la diverse evenimente. 
Pentru aceasta angajații și membrii CEC, funcționarii din CICDE vor fi incluși în toate 
campaniile de comunicare instituțională ca auditoriu specific.  

Analiza sumară a comunicării interne a scos la iveală pe de o parte o comunicare formală și  
informală destul de bună în cadrul subdiviziunilor, iar pe de altă parte carențe în ceea ce 
privește colaborarea între subdiviziunile aparatului. Anume pe acest aspect trebuie să se 
concentreze eforturile managementului CEC și a Serviciului Resurse Umane în următoarea 
perioadă. Evenimente periodice de teambuilding, activități sportive sau recreative comune 
pot consolida echipa și vor avea un efect benefic asupra activității instituției în ansamblu. 
Vor fi încurajate și discuțiile/ polemicile pe teme de specialitate pornind de la anumite 
apariții editoriale, articole științifice, inovații în domeniu, experiențe pozitive sau negative 
ale altor țări etc.  

Instrumentele de comunicare/ coordonare trebuie permanentizate și standardizate. Deși 
personalul dă preferință instrumentelor tradiționale care presupun comunicarea directă 
față în față, de multe ori acestea sunt mult mai consumatoare de timp comparativ cu 
comunicarea prin intermediul tehnologiilor informaționale de tipul e-mail, chat sau 
messenger. În funcție de tipul și complexitatea mesajului va fi ales și metoda de comunicare. 
O metodă care ar optimiza procesul de coordonare formală a scrisorilor/ proiectelor și ar 
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reduce timpul necesar este platforma DocuSign, care permite aplicarea semnăturii 
electronice pe documente fără a fi necesară tipărirea acestora.   

Imaginea publică personală a membrilor și angajaților CEC se reflectă asupra imaginii 
instituției. În ultimul timp imaginea publică este modelată, obiectiv sau subiectiv, de 
prezența și activitatea pe rețelele de socializare. Având în vedere că marea majoritate a 
angajaților conștientizează această interdependență după cum reiese din capitolul 
Descrierea situației actuale, ar fi bine să existe reguli clare de comportament pe rețelele 
sociale. Aceste reguli trebuie să fie cunoscute de toți membrii echipei. Ele își au locul în 
Ghidul angajatului/ -tei, alături de alte instrucțiuni/ regulamente interne facilitează 
înțelegerea postului de muncă și rigorilor profesionale impuse.  

Potrivit unui Ghid8 elaborat de actuala Agenție de Guvernare Electronică, comportamentul 
angajaților pe rețelele de socializare în timpul orelor de lucru va fi reglementat de normele 
existente privind conduita la locul de muncă. Angajaților instituției de stat li se poate permite 
să-și includă funcția oficială pe conturile personale de pe rețelele de socializare. În același 
timp, funcționarii care nu sunt autorizați să se exprime din numele instituției vor menționa 
clar că toate activitățile şi comentariile de pe rețelele de socializare nu reprezintă în niciun 
fel poziția oficială a instituției. Angajatul instituției de stat va răspunde de acțiunile sale pe 
rețelele de socializare asigurând că acestea nu cauzează niciun prejudiciu imaginii instituției. 

O altă componentă importantă a comunicării interne este comunicarea cu instituțiile 
subordonate – Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral și organele electorale 
ierarhic inferioare. Comunicarea cu consiliile electorale de circumscripție și birourile 
electorale ale secțiilor de votare se realizează strict în perioada electorală pe perioada 
activității acestora. După constituirea reprezentanțelor teritoriale permanente ale CEC, 
prevăzute de Planul strategic al instituției pentru perioada 2020-2023 prezentul document 
va trebui completat corespunzător. Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este 
o instituție autonomă fondată de CEC în anul 2011. Acesta a preluat integral funcția de 
instruire de la CEC și parțial cea de educație civică. Deși, din evaluarea comunicării 
organizaționale reiese clar că la nivel personal nu există deficiențe de comunicare9, în 
comunicarea inter-instituțională apar unele neclarități cauzate de suprapunerea de 
competențe și/ sau activități în perioada dintre alegeri și de interdependența acțiunilor 
întreprinse în special în perioada electorală. Analiza parteneriatului dintre CEC și CICDE, 
inclusiv pe componenta de comunicare este o acțiune planificată în Planurile strategice ale 
ambelor instituții aprobate în anul 2020.  

Comunicarea cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale din Găgăuzia este bună, dar la 
un stadiu incipient, principala provocare pentru perioada imediat următoare fiind 
instituționalizarea și clarificarea relației dintre cele două instituții și ulterior deja stabilirea 
și permanentizarea canalelor de comunicare 

 

8. Comunicarea în situație de criză 

Practic întotdeauna, adepții/-tele concurenților electorali care pierd alegerile aduc acuzații 
Comisiei Electorale Centrale și pretind că procesul electoral nu a fost desfășurat în mod 
corespunzător. Alteori, se produc anumite erori, incidente care de asemenea sunt în măsură 

                                                        
8 Ghidul de utilizare a rețelelor sociale în sectorul public, elaborat de Centrul de Guvernare Electronică, 2012, 
https://idsi.md/files/file/eGov/Ghidul_de_utilizare_a_retelelor_sociale_in_sectorul_public.pdf 
9 30 de persoane din 33 chestionate s-au declarat „mulțumiți” și „mai degrabă mulțumiți” de comunicarea cu 
CICDE, iar 3 persoane au spus că nu comunică deloc sau foarte rar cu CICDE. 

https://idsi.md/files/file/eGov/Ghidul_de_utilizare_a_retelelor_sociale_in_sectorul_public.pdf
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să genereze crize de comunicare. Criza este un eveniment care întrerupe în mod dramatic 
funcționarea normală a unei instituții şi care influențează negativ imaginea sa publică.  

O criză de comunicare se declanșează ca urmare a unei probleme și se dezvoltă după modelul 
bulgărului de zăpadă: este intens mediatizată, la fiecare apariție suplimentară dramatismul 
situației crește, conținutul informațional rămânând același. Rezultatul este o opinie publică  
preponderent negativă și mai degrabă emoțională decât documentată. De aceea, potențialele 
probleme trebuie identificate din timp și abordate înainte ca acestea să se transforme în 
crize. Înainte de evenimente majore, de amploare se va face un plan de management al 
riscurilor, care va analiza potențialele riscuri, probabilitatea apariției lor și măsuri de 
atenuare a efectelor acestor riscuri. Problemele și riscurile vor fi abordate atât din punct de 
vedere tehnic cât și al percepției, deoarece percepția devine rapid realitate în conștiință 
neglijând argumentele. Un astfel de plan se realizează la nivel de instituție, dar conține în 
mod obligatoriu componenta de comunicare.  

În perioada electorală următoarele semnale ar putea indica apropierea unei crize de 
comunicare: divergențe publice între membrii CEC, violențe în secția de votare, 
comportament neadecvat a funcționarilor electorali, sancționarea dură a unui concurent 
electoral, deconectarea de la electricitate a secției de votare, căderea serverelor CEC pe 
parcursul alegerilor sau transmiterii rezultatelor, erori tehnice, lipsa Internetului, 
insuficiența buletinelor de vot, buletine „găsite” în locuri neautorizate etc.  

În perioada dintre alegeri, deși sunt șanse mai mici de declanșare a crizelor grave de imagine, 
posibilitatea apariției lor va fi luată în calcul. Ar putea fi modelate următoarele probleme cu 
potențial de provocare a unei crize: acuzații de partizanat politic/ corupție etc între membrii 
CEC, nemulțumirea publică față de unele acțiuni/ inacțiuni ale CEC, suspiciuni de lipsă de 
transparență în alocarea subvențiilor de la stat către partidele politice etc.   

Indiferent de natura, temeinicia sau netemeinicia unei crize, o gestionare corectă este 
imperios necesară. Pentru aceasta instituția trebuie să dispună de un set standard de 
proceduri de aplicat și mesaje de emis. Lipsa de transparență și comunicare favorizează 
răspândirea zvonurilor, informațiilor false și a criticii, derapajul mediatic fiind în aceste 
condiții de neevitat. O relație bazată pe încredere cu reprezentanții mass-media, mărește 
șansele ca deficitul de informație mediatică să fie suplinit cu reacții oficiale din partea 
responsabililor de comunicare de la CEC.  

Următoarele etape ar trebui să facă parte din procesul de gestionare a unei crize de 
comunicare:  

1. Reacția instituției  

Practic la momentul apariției crizei este foarte importantă o reacție promptă care va asigura 
prezenta opiniei instituționale în știrile la temă. Aceasta trebuie difuzată de DCRPMM și ar 
putea suna în felul următor: Direcția Comunicare, Relații Publice și Mass-media a luat act de 
situația creată/ de evenimentul produs/ de declarațiile X și a informat conducerea despre 
aceasta. Comisia Electorală Centrală va reveni curând cu o poziție oficială detaliată.  

2. Punct focal de gestionare a crizei  

În punctul focal de gestionare a crizei vor fi incluse minim 3 persoane cu atribuții clare: una 
va monitoriza presa și toate declarațiile la subiect, alta va răspunde la telefoane și va oferi 
informații, cea de a treia va contacta jurnaliștii și influencerii pentru a le comunica opinia 
instituției și a se asigura că ei/ele vor difuza informația corectă. Șeful/ șefa Direcției 
Comunicare, Relații Publice și Mass-Media va servi drept punct de legătură dintre 
conducerea CEC și punctul focal și va fi responsabil/-ă de gestionarea generală a crizei pe 
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componenta comunicare. Pe perioada acută a crizei, toate aceste persoane vor lucra 
împreună, de dorit, într-o încăpere, efectuând un schimb continuu de informații.  

3. Reacția oficială 

Pentru formularea reacției oficiale vor fi informați toți cei 9 membri ai Comisiei Electorale 
Centrale. Reacția trebuie să ofere răspuns la toate întrebările apărute sau posibile în legătură 
cu criza declanșată. Ea va fi făcută publică în termeni cât mai restrânși și distribuită pe larg 
către toate mijloacele de informare în masă, partenerii instituționali și influencerii 
(formatorii de opinie).   

4. Plan pentru atenuarea efectelor crizei 

Orice criză, fie gestionată bine sau prost, atrage după sine daune pentru imaginea instituției. 
Impactul fiecărei crize va fi analizat de DCRPMM și se vor formula propuneri pentru 
atenuarea crizei. De exemplu: acordarea unor interviuri sau organizarea participării la 
emisiuni/ talk-show-uri pentru prezentarea poziției instituției, crearea de evenimente noi 
cu potențial de știre care ar distrage atenția publicului de la subiectul crizei, promovarea 
practicilor pozitive etc.   

5. Analiza post-criză 

Analiza post-criză va include principalele lecții învățate și recomandări pentru prevenirea 
unor crize similare pe viitor și/sau pentru o gestionare mai eficientă a crizei.  

Se recomandă efectuarea simulărilor pentru testarea planului de comunicare în situații de 
criză anual și înaintea fiecărui scrutin. Pentru aceasta se va întocmi un scenariu detaliat al 
crizei (descrierea contextului și a problemei, personajele implicate, știri/ postări/ 
comentarii la subiect). Întreaga simulare se va realiza într-un mediu virtual de tip închis (de 
exemplu un grup pe Facebook cu setări de confidențialitate „secret”). Simularea poate 
include reacții scrise, declarații de presă în cadrul unor briefinguri sau conferințe de presă, 
declarații telefonice. Toate acestea vor fi filmate/ înregistrate pentru a putea fi ulterior 
analizate. După epuizarea scenariului, se va purcede la analiza modului în care criza a fost 
gestionată: în cât timp s-a constituit punctul focal, cât de operativ și eficient a fost, în cât timp 
au fost informate toate persoanele vizate (membri, funcționarii din alte subdiviziuni), în cât 
timp s-a formulat reacția oficială a instituției, cum s-a comunicat cu presa. Ca urmare a 
desfășurării acestor simulări periodice, se vor organiza sesiuni de media-coaching pentru 
managementul CEC astfel încât membrii acestuia să poată comunica eficient cu 
reprezentanții instituțiilor de informare în masă.  

9. Resurse necesare pentru implementarea concepției  

Implementarea prezentei concepții necesită alocarea resurselor umane, financiare și de 
timp. Este foarte important ca Direcția Comunicare, Relații Publice și Mass-Media să dețină 
controlul asupra planificării și executării bugetului pentru activitățile de comunicare. 

Principala resursă o constituie angajații DCRPMM și experiența lor. Compartimentul 1.1. din 
prezentul document prezintă repartizarea sarcinilor între membrii direcției. Pentru 
optimizarea activității, direcția are nevoie de un funcționar specializat pe dezvoltarea și 
gestionarea conținuturilor multimedia (design, webdesign, editare, machetare) și pe 
administrarea conturilor de pe rețelele de socializare.   

Planul de implementare prevede sursele de finanțare grupându-le în:   
 Surse interne – aceste activități nu necesită fonduri suplimentare, ele pot fi realizate 

de către funcționarii DCRPMM în limitele fișelor lor de post și cu resursele 
disponibile 
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 Bugetul de stat – aceste activități necesită includerea costurilor aferente în 
planificarea bugetară pentru anul de implementare 

 Surse externe – aceste activități necesită cel mai probabil fonduri ce depășesc 
posibilitățile financiare ale CEC  care vor trebui identificate în exterior (donatori, 
parteneri de dezvoltare, etc)  

 

10. Monitorizarea implementării concepției 

Monitorizarea se va realiza pe tot parcursul implementării prezentei concepții cu scopul de 
a analiza nivelul de realizare a acțiunilor stabilite și de a interveni, la necesitate, cu ajustări 
ale planului de implementare.  

Direcția comunicare, relații publice și mass-media este responsabilă de monitorizarea și 
evaluarea activităților de comunicare și va informa periodic conducerea CEC despre 
realizările obținute, problemele întâmpinate și resursele utilizate versus cele disponibile. 
Anual, și la necesitate, DCRPMM va întocmi o notă informativă sub formă de tabel. Aceasta 
va cuprinde activitățile din Planul de implementare, statutul lor și indicatorii de 
performanță. Tabelul nr. 4 prezintă un model de notă informativă.  

 
Nr 
d/o 

Acțiune  Statut Indicatori de 
performanță  

1 Organizarea întâlnirilor 
semestriale 
cu reprezentanții organizațiilor 
neguvernamentale de profil  

Realizat 2 întâlniri au fost 
realizate în data 
de 10 iunie și 30 
septembrie 
curent cu 
participarea a 10 
reprezentanți ai 
ONG de profil  

2 Elaborarea ghidului angajatului/ -
tei   

Parțial realizat:  
Prima versiune a ghidului a fost 
prezentată spre coordonare 
colegilor din fiecare direcție  

Ghid standard 
elaborat în prima 
versiune 

3 Cinci lecții publice în liceele din 
țară organizate în prima jumătate 
a anului  

Nerealizat: închiderea tuturor 
instituțiilor de învățământ în 
legătură cu riscul de răspândire a 
epidemiei de COVID-19 a dus la 
imposibilitatea desfășurării 
lecțiilor publice 

- 

n ... ... ... 
Tabelul nr. 4 Model de notă informativă pentru evaluarea nivelului de realizare a Planului de implementare a 
Concepției de comunicare  

La finalul perioadei de implementare a concepției, DCRPMM va realiza evaluarea atingerii 
obiectivelor și a indicatorilor de performanță, precum și impactul acțiunilor planificate și va 
întocmi un raport final.   

 
 



Anexa nr. 2 la dispoziția nr. 17-a din 15.06.2020 

APROB 

Președintele Comisiei Electorale Centrale  

Dr. Dorin CIMIL  

 

Plan de implementare a Concepției de comunicare pentru anii 2020-2023  
 

Obiectiv strategic nr. 1: Îmbunătățirea calității comunicării interne prin permanentizarea canalelor de comunicare 

Nr. 

d/o 
Activități strategice Indicatori de performanță Responsabili  

Perioadă de 

implementare  

Sursa de 

finanțare 

1.1. Includerea funcționarilor aparatului CEC, membrilor CEC, 

funcționarilor electorali din organele electorale inferioare, 

angajaților CICDE și reprezentanților Comisiei Electorale 

Centrale din UTAG în toate campaniile de comunicare 

instituțională ca auditoriu specific 

Campanii de comunicare interne 

organizate anual 

80% rata de satisfacție a 

beneficiarilor calculați în baza unui 

chestionar anonim electronic 

DCRPMM Anual  Buget de stat  

1.2. Dezvoltarea componentei de comunicare cu organele inferioare 

permanente, după constituirea acestora 

Concepție completată cu 

componenta de comunicare nouă  

Grup de persoane de contact (email) 

creat  

Ghid al angajatului/-tei distribuit  

DCRPMM 

SRU 

DTIGLE 

După 

constituirea 

organelor 

inferioare 

permanente  

Bugetul de stat 

1.3. Diversificarea canalelor de comunicare internă Introducerea și utilizarea cu 

regularitate a 3-4 instrumente de 

comunicare  

Inițierea și moderarea discuțiilor pe 

teme  de specialitate în grupurile 

virtuale comune (de ex. pe 

Facebook, Viber) 

DCRPMM 

Management 

CEC 

T1 2021 

 

Semestrial  

Surse interne 

1.4. Completarea ghidului angajatului/ -tei cu reguli de 

comportament a angajaților pe rețelele sociale 

Ghid completat  SRU 

DCRPMM 

T2 2021 Surse interne  



1.5. Încurajarea comunicării neformale   

 

Minim un eveniment de team 

building organizat anual 

Minim o activitate informală, 

sportivă sau de recreere trimestrial  

DCRPMM 

Management 

CEC 

Anual, începând 

cu T3 2020 

Trimestrial, 

începând cu T1 

2021 

Bugetul de stat 

 

1.6. Actualizarea  componentei Comunicare Internă, din prezenta 

Concepție ca urmare a concluziilor auditului personalului sau 

elaborarea strategiei de comunicare internă, după caz 

100% din recomandări integrate în 

concepție  

SRU 

DCRPMM 

După realizarea 

auditului 

Surse interne  

1.7. 

 

Colaborare proactivă dintre subdiviziunile aparatului CEC. 

 

Organizarea lunară a ședințelor de 

lucru cu întreg aparatul   

Concept modificat al grupului 

comun al angajaților de pe Viber 

astfel încât să fie o platformă de 

schimb de informații  

Management 

CEC 

Șefii 

subdiviziunilor  

T1 2021 Surse interne  

 

Obiectiv strategic nr.2: Asigurarea transparenței și creșterea credibilității prin comunicare constantă cu partidele politice și organizațiile 

neguvernamentale 

Nr. 

d/o 
Activități strategice Indicatori de performanță Responsabil 

Perioadă de 

implementare 

Sursa de 

finanțare 

2.1. Organizarea întâlnirilor semestriale cu reprezentanții 

organizațiilor neguvernamentale de profil 

6 întâlniri desfășurate  

Liste de participanți întocmite  

Comunicat de presă difuzat cu 

ocazia fiecărei întâlniri 

DCRPMM 

Managementul 

CEC 

Semestrial 

începând cu T3 

2020 

Bugetul de stat 

2.2. Includerea în planul anual de comunicare a tematicilor de interes 

comun cu partidele politice 

Tematici incluse în plan  

90% nivel de implementare a 

planului 

DCRPMM la 

propunerea 

DMA, DFE, 

DAD, DJ, 

DTIGLE 

Managementul 

CEC 

Anual, începând 

cu T1 2021  

Surse interne 

2.3. Organizarea atelierelor de lucru semestriale cu reprezentanții 

partidelor politice   

6 ateliere desfășurate  

Liste de participanți întocmite  

Comunicat de presă difuzat cu 

ocazia fiecărui atelier 

DCRPMM 

DJ 

Semestrial, 

începând cu T1 

2021 

Bugetul de stat 

2.4. Organizarea periodică a consultărilor publice Liste de participanți întocmite 

Comunicat de presă difuzat cu 

ocazia fiecărei consultări  

DCRPMM 

DJ 

La necesitate Bugetul de stat 



Nr. de știri apărute ca urmare a 

evenimentelor 

2.5. Desfășurarea anuală a unei campanii tematice pe unul din 

subiectele: digitalizarea proceselor electorale, statistică electorală, 

procese electorale incluzive, prevenirea comportamentelor 

potențial frauduloase 

Minim 3 campanii tematice 

organizate  

DCRPMM 

Direcția 

responsabilă 

de domeniu 

tematic al 

campaniei   

Anual, începând 

cu T2 2021 

Bugetul de stat 

Surse externe 

 

Obiectiv strategic nr.3: Comunicare consolidată cu mass-media pentru asigurarea diseminării informațiilor 

Nr. 

d/o 
Activități strategice Indicatori de performanță Responsabili 

Perioadă de 

implementare  

Sursa de 

finanțare 

3.1. Organizarea semestrială a off-line-urilor cu reprezentanții mass-

media ca oportunitate pentru conducerea CEC de a explica 

obiectivele, acțiunile şi preocupările CEC 

6 off-line-uri desfășurate  

Liste de participanți întocmite 

DCRPMM 

Managementul 

CEC 

Semestrial 

începând cu T3 

2020 

Bugetul de stat 

3.2. Colaborare reciproc avantajoasă cu jurnaliștii (invitarea 

jurnaliștilor la evenimentele publice ale CEC, organizarea 

briefingurilor, transmiterea comunicatelor de presă, participarea 

la emisiuni radiofonice și televizate, monitorizarea presei scrise 

și electronice, publicarea agendei săptămânale și a  sintezelor 

ședințelor, publicarea lunară a buletinului electronic de ştiri) 

70% nivel de satisfacție a 

jurnaliștilor privind comunicarea cu 

CEC 

Buletin electronic de știri publicat 

și difuzat lunar  

% acceptării invitațiilor făcute 

reprezentanților CEC pentru 

participare la interviuri/ emisiuni  

% evenimentelor deschise pentru 

participare a mass-media vs închise 

DCRPMM 

 

Pe parcursul 

anului  

 

Surse interne 

3.3. Dotarea corespunzătoare a sălii de ședințe a CEC, în vederea 

organizării și reflectării eficiente, corespunzătoare și operative a 

activității CEC. Modernizarea canalelor de comunicare ale CEC 

Echipament procurat  

% nivelului de satisfacție a 

jurnaliștilor privind facilitățile puse 

la dispoziție de CEC 

DCRPMM 

 

T3 2020 Surse externe  

CoE  

 

Obiectiv strategic nr.4: Fortificarea imaginii CEC pe plan internațional drept autoritate electorală modernă și progresistă 

Nr. 

d/o 
Activități strategice Indicatori de performanță Responsabili 

Perioadă de 

implementare  

Sursa de 

finanțare 

4.1. Creșterea vizibilității CEC pe arena internațională prin 

elaborarea articolelor de specialitate, studiilor de caz şi 

Minim 2 apariții anuale într-o 

revistă străină de specialitate  

DAD 

DCRPMM 

Pe parcursul 

perioadei  

Surse interne 



transmiterea acestora către revistele din domeniu (ex.: Elections 

in Europe (ACEEEO), Revista Expert Electoral (AEP)), 

formularea comentariilor, sugestiilor, răspunsurilor la 

chestionare, propunerilor privind documente de lucru remise 

spre analiză de către organismele internaționale la care Comisia 

este membră 

% răspunsurilor trimise la 

solicitările de informații parvenite 

de la organismele internaționale sau 

parteneri   

4.2. Participare activă în cadrul asociațiilor electorale regionale și 

internaționale – ACEEEO, A-WEB 

Nr invitații făcute membrilor 

asociației  

Nr invitații parvenite din partea 

acestor asociații 

Ponderea evenimentelor la care 

reprezentanții CEC au avut 

prezentări în total evenimente la 

care au luat parte  

DCRPMM 

Toate direcțiile 

 

 

Pe parcursul 

perioadei  

Bugetul de stat 

4.3. Consolidarea imaginii de instituție deschizătoare de drumuri 

prin dezvoltarea  Asociației Internaționale a Femeilor în 

Organele de Management Electoral WEM-International 

Adunarea fondatorilor convocată  

Management nou ales 

Nr demersuri efectuate pentru 

recrutare de noi membri vs cereri 

de aderare    

Management 

CEC  

DCRPMM 

 

T3 2020 

 

Pe parcursul 

perioadei  

Bugetul de stat 

Surse externe  

4.4. Mediatizarea activităților privind relațiile externe ale CEC, cu 

accent pe activitățile desfășurate în baza acordurilor bilaterale 

sau ca urmare a deținerii calității de membru în cadrul unei 

organizații regionale/ internaționale 

90% din evenimentele externe 

reflectate pe pagina www.cec.md și 

pe conturile de socializare  

 

DCRPMM Pe parcursul 

perioadei  

Surse interne  

4.5. Actualizarea constantă a versiunii engleze a paginii web oficiale 

a Comisiei Electorale Centrale 

Cel puțin compartimentul noutăți/ 

comunicate actualizat la zi  

DCRPMM Pe parcursul 

perioadei  

Bugetul de stat 

 

Obiectiv strategic nr.5: Dezvoltarea capacităților de comunicare directă cu cetățenii indiferent de locul aflării lor, limba vorbită și alte 

particularități socio-economice 

Nr. 

d/o 
Activități strategice Indicatori de performanță Responsabili 

Perioadă de 

implementare  

Sursa de 

finanțare 

5.1. Comunicarea plenară prin intermediul paginilor web și a 

rețelelor sociale cu utilizarea diferitor formate multimedia – 

video, infografic, .gif, imagini interactive, text combinat cu 

fotografii, doar fotografii etc.; adaptarea textelor; gestionarea 

comentariilor la postările oficiale, live-uri etc. 

Creșterea cu 10% a numărului de 

urmăritori pe rețelele sociale 

selectate (la finalul perioadei de 

implementare a concepției) 

Rata de răspuns pe rețelele de 

socializare  

DCRPMM Pe parcursul 

perioadei  

Bugetul de stat 

http://www.cec.md/


5.2. Organizarea evenimentelor publice care încurajează 

comunicarea directă cu cetățenii (Ziua Internațională a 

Alegerilor, Ziua Tânărului Alegător, Ziua Ușilor Deschise la 

CEC) 

Minim 3 evenimente publice pentru 

cetățeni organizate anual  

Comunicat de presă și postare 

realizată cu ocazia fiecărui 

eveniment  

Nr de apariții în presă a știrilor 

despre aceste evenimente 

DCRPMM Anual în T1, T2, 

T3   

Bugetul de stat 

5.3. Dezvoltarea setului de materiale promoționale și de informare 

privind activitatea instituției care să poată fi utilizat conform 

necesităților 

Set elaborat  DCRPMM T4 2020, cu 

revizuire anuală 

ulterioară 

Bugetul de stat 

5.4. Desfășurarea a cel puțin 3 campanii tematice anual la unul dintre 

subiecte: digitalizare, procese electorale incluzive, prevenirea 

comportamentelor potențial frauduloase 

3 campanii tematice desfășurate 

anual 

DCRPMM 

Direcția 

responsabilă 

de domeniu 

tematic al 

campaniei   

Anual, începând 

cu T2 2021 

Bugetul de stat 

Surse externe 

 

Legenda: 

Surse interne – aceste activități nu necesită fonduri suplimentare, ele pot fi realizate de către funcționarii DCRPMM în limitele fișelor lor de post și cu resursele 

disponibile 

Bugetul de stat – aceste activități necesită includerea costurilor aferente în planificarea bugetară pentru anul de implementare 

Surse externe – aceste activități necesită cel mai probabil fonduri ce depășesc posibilitățile financiare ale CEC  care vor trebui identificate în exterior (donatori, 

parteneri de dezvoltare, etc)  


