
 
 Anexă  

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4611 din 2 februarie 2021 

 

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020  

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. Automatizarea 

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 
Realizat 

parțial1 

 

 

 Elaborarea cerințelor 

tehnice pentru 

automatizarea SV 

 

 

 

 

 

 

Caiet de sarcini elaborat Semestrul I 

 

                                                        

 

1 Pentru eficientizarea activității operatorilor din cadrul birourilor electorale și fluidizarea circuitului alegătorilor în ziua votării, secțiilor de votare constituite pentru 

alegătorii din  localitățile din stânga Nistrului și celor din străinătate le-au fost repartizate scanere pentru identificarea persoanei prin scanarea buletinului de 

identitate/pașaportului. Au fost achiziționate suplimentar laptopuri pentru asigurarea secțiilor de votare din străinătate. Împreună cu partenerii de dezvoltare a fost inițiat 

auditul SIASA, care va permite sistematizarea funcționalului existent și identificarea noilor oportunități de dezvoltare. 

 



1.1.2. Perfecționarea 

SIASA 

Definitivarea și lansarea 

Registrului Funcționarilor 

Electorali (Versiunea 2.0) 

 

Registrul Funcționarilor 

Electorali funcțional  

 

DTIGLE 

DMA 

DCRPMM 

Aprilie – 

Decembrie 

Bugetul de stat 

Parteneri externi 
Realizat2 

 

 

 

Nerealizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat3 

Integrarea și 

Implementarea Registrului 

de Stat al Alegătorilor cu 

Registrul de Stat al 

Adreselor 

 

Nivelul de funcționalitate al 

Registrelor integrate  

 

În decursul 

anului 

Analiza funcționalităților 

oferite de modulul 

„Verificarea Listelor de 

Subscripție” și ajustarea 

acestuia  

 

Modul ajustat   

 

Iulie – 

Decembrie 

Elaborarea Planului de 

comunicare/ promovare pe 

componenta de 

digitalizare    

 

Planuri anuale de comunicare 

implementate 

Trimestrul I 

 

                                                        

 

2 Implementarea și actualizarea Sistemului Informatic Automatizat „Registrul Funcționarilor Electorali” s-a realizat conform sarcinilor tehnice prestabilite și s-

a desfășurat în mai multe etape. Componentele și funcționalitățile modulului au fost ajustate pe parcursul implementării în urma analizei aspectelor practice ale acestuia. 

Fiecare componentă creată a fost supusă analizei și testării funcționalității, iar odată cu identificarea deficienților sau fiind înaintate propuneri de îmbunătățire, acestea 

au fost analizate, deficiențele soluționate, iar propunerile au fost acceptate și realizate în măsura posibilităților. Modulul a fost supus mai multor testări, astfel că la 

scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020 a fost disponibil pentru utilizare de către operatorii din cadrul organelor electorale. În acest mod, la momentul actual modulul 

conține date referitoare la organele electorale și funcționarii electorali ce au activat la 4 scrutine naționale, datele privind scrutinele anterioare fiind migrate în această 

nouă versiune a modulului. Modulul permite extragerea datelor statistice/rapoartelor privind funcționarii electorali și activitatea acestora după mai multe criterii.  

Modulul „Verificarea Listelor de Subscripție” a fost ajustat în urma analizei funcționalităților pentru îmbunătățirea acestora. În urma modificărilor, dispune de 

mai multe filtre de înregistrare a datelor referitoare la dosarele candidaților, o interfață ce permite monitorizarea în dinamică a procesului de verificare a listelor de 

subscripție, poate genera mai multe rapoarte asupra rezultatelor verificării listelor de subscripție pe fiecare candidat cu descifrarea detaliată a erorilor identificate. Din 

lipsa posibilităților tehnice la moment, activitatea a fost amânată, iar sursele financiare alocate au fost redirecționate pentru achiziționarea echipamentului necesar bunei 

desfășurări a scrutinului prezidențial. 
3  Realizările pe partea de TI au fost comunicate și promovate, în funcție de etapa implementării acestora (aplicația: Înregistrarea Prealabilă, modulul 

Observatorii, modulul Liste Electorale, funcționalitățile: Verifică-te în lista electorală, Mersul Votării, Rezultate Preliminare). 



1.1.3. Sporirea 

incluziunii 

electorale 

Explorarea 

echipamentelor/ 

tehnologiilor/ metodelor de 

vot noi menite să sporească 

accesul la procesul 

electoral  

 

Echipamente/tehnologii 

testate și pilotate  

 

 

DAD 

DCRPMM 

DTIGLE 

AD 

BPR 

BRD 

Aprilie – 

Septembrie 
 Realizat4 

 

 

 

 

Realizat5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat6 

Implicarea Diasporei la 

diferite etape ale procesului 

electoral 

 

Creșterea numărului de 

persoane înregistrate prealabil  

 

Creșterea numărului 

funcționarilor electorali 

cetățeni din diasporă în RFE 

 

Iulie – 

Decembrie 

Încurajarea alegătorilor din 

stânga Nistrului să se 

implice în procesul 

electoral  

 

Numărul de sugestii/ 

comentarii de îmbunătățire a 

serviciilor electorale parvenite 

de la alegătorii din stânga 

Nistrului și din afara țării   

 

Iulie – 

Decembrie 

Promovarea egalității de 

gen și asigurarea unui 

proces de vot incluziv prin 

proiecte comune cu 

societatea civilă  

 

Statistică dezagregată  pe 

categorii de persoane cu risc 

de excluziune (categoria de 

gen, persoane cu necesități 

speciale, minorități) 

 

În decursul 

anului 

                                                        

 

4 În contextul sporirii accesibilității procesului de votare în cadrul scrutinului prezidențial din 1 noiembrie 2020, la cererea organelor administrației publice 

locale, dotările secțiilor de votare au fost suplimentate cu cabine de vot pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, iar pentru persoanele cu dizabilități de vedere 

fiecare secție de votare a fost asigurată cu plicuri-șablon pentru buletine de vot și cu lupe speciale.  
5 A fost instituit grupul de lucru interinstituțional CEC-MAEIE-BRD, care și-a început activitatea în luna ianuarie 2020. Procedura înregistrării prealabile pentru 

votarea în străinătate a fost promovată; CEC a lansat un apel către asociațiile diasporei moldovenești să înainteze propuneri privind necesitatea deschiderii secțiilor de 

votare în țara de reședință a acestora. Total înregistrări – 60030 persoane. 
6Datele furnizate de SIASA, în urma organizării scrutinului din 1 noiembrie, precum și cele extrase manual din rapoartele întocmite de organele electorale, au 

fost sistematizate și dezagregate 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 vor fi lansate pe 10 februarie 2021. 



1.1.4. Menținerea/ 

extinderea 

Sistemului 

Integrat de 

Management al 

Calității și 

Securității 

Informației (SR 

EN ISO 

9001:2015 și SR 

ISO/CEI 

27001:2013) 

Desfășurarea misiunilor de 

audit intern  

 

Numărul de corecții/ acțiuni 

corective propuse, în raport cu 

numărul de neconformități 

identificate 

 

Numărul misiunilor de audit 

intern și de supraveghere 

realizate 

 

DAD 

Toate 

subdiviziunile 

CEC 

Aprilie – Iunie Bugetul de stat 

 

Realizat7 

Realizat8 

 

 

 

 

 

Realizat 

 

 

 

 

 

Desfășurarea misiunilor de 

audit externe  

 

Aprilie – Iunie 

Obținerea recertificării 

internaționale  

 

Nivelul de corespundere a 

proceselor și acțiunilor 

realizate în cadrul CEC cu 

cerințele standardelor ISO 

 

Iulie – 

Septembrie 

Examinarea posibilității de 

extindere a certificării pe 

domenii noi 

Oportunități de extindere a 

certificării identificate și 

lansate 

 

Iulie – 

Septembrie 

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

 

Nr. 

d/o 

Activități 

strategice 

Sub-acțiuni Indicatori de performanță Responsabili 

de 

implementare 

Termen 

 
Sursa de 

finanțare 

Nivel de 

realizare 

1.2.1. Fortificarea 

capacităților 

CEC de 

monitorizare și 

Elaborarea cadrului 

metodologic de activitate a 

Direcției monitorizare și 

control financiar 

 

Regulamentul direcției 

aprobat  

 

DFE 

DJ 

DTIGLE 

 

Partener:  

Semestrul I 

 

Bugetul de stat 

 

Nerealizat9 

 

 

 

 

                                                        

 

7 În perioada 9-10 iulie 2020, în cadrul CEC a fost desfășurat auditul intern privind evaluarea conformității Sistemului de Management Integrat al Calității și 

Securității Informației (SMICSI) pentru domeniul de certificare declarat (organizarea şi desfășurarea alegerilor). Auditul intern a fost realizat de către echipa de auditori 

calificați care au desfășurat 10 misiuni de audit intern în subdiviziunile Aparatului CEC.  
8 În luna decembrie 2020, organismul de certificare RINA SIMTEX a desfășurat la Comisia Electorală Centrală auditul extern de recertificare, în cadrul căruia 

s-a decis acordarea unor noi certificate de conformitate cu standardele de referință. 
9 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19, însă a fost inițiată procedura de modificare a statelor de personal ale Aparatului CEC prin crearea 

Direcției monitorizare și control financiar. După aprobarea noii structuri, se va elabora și regulamentul direcției respective.  



control al 

finanțării politice 

Implementarea modulului 

„Control Financiar” 

 

Modulul „Control Financiar” 

funcțional 

 

PA,  CSM, CN

A, 

MAI, INJ  

 

Semestrul I 

 
Realizat10 

Realizat11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

În decursul 

anului 

Organizarea instruirilor 

pentru reprezentanții 

partidelor și trezorieri 

 

Cadru normativ elaborat  

 

Nivelul de accesibilitate a 

datelor din modul pentru  

părțile interesate  

 

Numărul de instruiri pe 

diferite categorii de 

beneficiari organizate 

 

Rapoarte de monitorizare și 

control elaborate/aprobate  

 

Aprilie – Iunie 

Dezvoltarea normelor 

metodologice şi instruirea 

Normele metodologice 

recomandate dezvoltate  

Aprilie – Iunie 

                                                        

 

10 Modulul SSI „Control Financiar” a fost implementat în anul 2020. 
11 Modulul SSI „Control Financiar” este interconectat cu pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale. Majoritatea partidelor politice au prezentat 

rapoartele prin intermediul SSI „Control Financiar”. 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”.  
12 Pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate seminare de instruire cu următoarele tematici: „Particularitățile întocmirii și prezentării Raportului privind 

gestiunea financiară pentru anul 2019 – Raportarea digitală”, „Particularitățile întocmirii și prezentării Raportului privind gestiunea financiară pentru semestrul I al 

anului 2020 prin sistemul SSI „Control Financiar”. În august 2020 CEC a organizat audieri cu partidele politice pe problemele întâmpinate la prezentarea rapoartelor 

privind gestiunea financiară pentru semestrul I al anului 2020 prin intermediul SSI „Control Financiar” și pe suport de hârtie. 



ofițerilor de urmărire 

penală, a procurorilor şi a 

judecătorilor în vederea 

examinării dosarelor 

privind finanțarea 

partidelor şi campaniilor 

electorale, a cauzelor de 

corupere a alegătorilor şi de 

utilizare a resurselor 

administrative  

 

 

Curriculum de instruire 

elaborat  

Cursuri de instruire 

desfășurate 

  

Cel puțin 50 de ofițeri de 

urmărire penală, procurori şi 

judecători instruiți 

 

Parțial 

realizat13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat14 

Elaborarea 

instrucțiunilor/ghidurilor 

de raportare financiară a 

partidelor politice și a 

campaniilor electorale 

 

Numărul de iregularități 

identificate 

 

Numărul de sancțiuni aplicate 

versus iregularități raportate 

Semestrul I 

 

1.2.2. Descurajarea 

comportamentul

ui potențial 

fraudulos 

Elaborarea propunerilor 

pentru îmbunătățirea 

cadrului normativ privind 

comportamentul integru 

(antifraudă și anti-utilizare 

a resurselor 

Număr de propuneri elaborate 

și înaintate către Parlament vs 

număr de propuneri adoptate 

 

DCRPMM 

DAD 

DJ 

 

Partener:  

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

 

Realizat15 

 

 

 

 

 

                                                        

 

13 Pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate două cursuri de instruire pentru judecători cu durata de 3 zile. Acestea au avut ca teme: „Rolul instanțelor 

judecătorești în cadrul alegerilor prezidențiale” și „Soluționarea litigiilor electorale în temeiul instrumentarului Consiliului Europei și practica CEDO”. De asemenea, 

în perioada electorală a fost organizat tradiționalul seminar cu reprezentanții organelor de drept pe segmentul contravențiilor și infracțiunilor în domeniul electoral, fiind 

familiarizați cu Ghidul privind investigarea și judecarea faptelor de corupere a alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a campaniilor electorale și de utilizare 

a resurselor administrative, aprobat la 30.01.2019 prin ordinul nr. 6/11 al Procurorului General. 
14 Au fost elaborate: Ghidul de utilizare destinat președintelui partidului politic, Ghidul de utilizare destinat trezorierului partidului politic, Ghidul de utilizare 

destinat decidentului, Ghidul de utilizare destinat utilizatorului Direcției financiar-economice. 
15 La 2 iunie 2020, prin  hotărârea CEC nr. 3949, au fost aprobate un șir de propuneri pentru modificarea legislației electorale și celei conexe, care cuprind și 

segmentele antifraudă/utilizarea resurselor administrative, precum și răspunderea proporțională a actorilor electorali. Propunerile îmbrăcate într-un proiect de lege au 

fost înaintate Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova spre examinarea oportunității de modificare a legislației electorale și celei conexe. La invitația Comisiei 

Electorale Centrale, candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova și instituțiile mass-media au semnat, începând cu 1 octombrie 2020, Codul de conduită 

privind desfășurarea şi reflectarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. 



administrative), inclusiv 

sistemul de sancționare 

 

PA,  CSM, CN

A, 

MAI, INJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat  

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  

 

Octombrie – 

Decembrie 

Revizuirea legislației în 

vederea stabilirii 

răspunderii proporționale 

și echitabile pentru 

încălcarea regulilor de 

finanțare a partidelor 

politice şi campaniilor 

electorale 

Proiect de lege elaborat și 

înaintat Ministerului Justiției 

și Guvernului Republicii 

Moldova 

 

Octombrie – 

Decembrie 

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 

1.3.1. Dezvoltarea 

serviciilor de 

Crearea Depozitului de 

Date statistice 

 

Numărul de platforme 

integrate  

 

DAD 

DMA 

DFE 

Iulie – 

Decembrie 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Parțial 

realizat16 

   

                                                        

 

16 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. Pentru digitalizarea datelor și crearea bazei de date statistice, au fost consolidate datele istorice în 

tabele format Excel pentru obținerea infograficelor din  rapoartele partidelor politice, atât cele privind gestiunea financiară, cât și rapoartele privind finanțarea 

campaniilor electorale pentru anii 2015-2019. În scopul realizării acestei acțiuni, datele statistice relevante, și anume cele furnizate de SIASA, în urma organizării 

scrutinului din 1 noiembrie 2020, dar și cele extrase manual din rapoartele întocmite de organele electorale, au fost sistematizate și dezagregate pe categorii de persoane 

cu risc de excluziune (categoria de gen, persoane cu necesități speciale, minorități). Împreună cu partenerii de dezvoltare a fost planificată activitatea de analiză de 

bussiness și structuri de date, care va avea loc imediat după auditul SIASA, în 2021. 

 

 

 



statistică 

electorală 

Elaborarea planurilor 

anuale de comunicare cu 

privire la informațiile 

statistice 

 

Plan de comunicare 

implementat anual în 

proporție de minim 90% 

 

DCRPMM 

DTIGLE 

 

Partener: BNS 

Institutele de 

cercetare/ 

AȘM 

 

Trimestrul I 

 

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 

Nivel de 

realizare 

2.1.1. Colaborare  

proactivă cu 

legislativul 

Identificarea și formularea 

propunerilor de modificare 

a legislației electorale și a 

cadrului legal conex 

 

Numărul de propuneri 

identificate și formulate  

 

Membrii CEC  

DJ 

DMA 

 

Parteneri: MJ, 

ASP, CNA 

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

 

Realizat17 

 

Instituționalizarea 

mecanismului de avizare 

obligatorie din partea CEC 

a modificărilor la legislația 

electorală 

 

Numărul întrevederilor  la 

care s-au abordat problemele 

 

Semestrul I 

 

2.1.2. Cooperare 

constantă cu alte 

Colaborare cu Ministerul 

Justiției și Centrul Național 

Numărul de propuneri vs 

soluții implementate  

DMA 

DJ 

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

 

Realizat18 

 

                                                        

 

17 Au fost elaborate 3 propuneri de modificare/completare și transmise spre aprobare. Mecanism de avizare obligatorie din partea CEC a modificărilor la legislația 

electorală există la nivel de corespondență și conlucrare între autorități, însă nu și ca obligație legală. 
18 Au fost implementate 2 propuneri /soluții în raport cu cele transmise spre aprobare. În colaborare cu INJ s-au desfășurat 2 webinare pentru judecătorii din 

Republica Moldova: 15.09.2020 - 30 judecători; 17-18.09.2020 - 28 de judecători. Cel de-al doilea seminar a avut ca tematică „Soluționarea litigiilor electorale în 

temeiul instrumentarului Consiliului Europei și practica CEDO” și a fost organizat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova”  

susținut financiar de reprezentanța Consiliului Europei (CoE) în Moldova. Pe parcursul anului 2020 CEC a colaborat constant cu CNA și MJ în procesul de modificare 

a cadrului normativ. În acest fel toate actele normative care au fost elaborate/modificate au obținut expertiza juridică și anticorupție.  



instituții ale 

statului 

Anticorupție în domeniul 

perfecționării cadrului 

legal 

 

 DTIGLE  

DFE 

DCRPMM 

CICDE 

 

Parteneri: 

CSM, CSJ, 

INJ, CNA, PG, 

APL, ASP, 

MF, APC, 

MAI, CA, 

CPEDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat19 

 

 

 

Parțial 

realizat20 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea împreună cu 

CSM, CSJ și INJ a 

specializării magistraților 

în contenciosul electoral  

 

Câte un magistrat din fiecare 

instanță de judecată instruit 

anual în domeniul electoral 

 

Octombrie – 

Decembrie 

Conlucrare cu APL în 

vederea accesibilizării 

secțiilor de votare 

 

Mărirea cu 5% a ponderii 

secțiilor de votare accesibile 

comparativ cu anul 2019 

 

În decursul 

anului 

Conlucrare cu ASP în 

vederea perfecționării 

listelor electorale 

 

Reducerea numărului de erori 

din listele electorale cu 50% 

față de anul 2019 

 

În decursul 

anului 

Identificarea soluțiilor 

împreună cu Ministerul 

Finanțelor pentru 

salarizarea competitivă a 

funcționarilor CEC, 

CICDE și organelor 

electorale inferioare 

 

Numărul de inițiative înaintate 

Guvernului și Parlamentului 

 

Numărul de 

activități/inițiative comune  

(anticorupție, antifraudă, 

integritate, incluziune, 

pluralism politic) 

 

Iulie – 

Decembrie 

                                                        

 

 

 
19 Pe parcursul anului, dar și în perioada electorală, în comun cu funcționarii ASP au fost realizate o serie de activități de îmbunătățire a calității datelor în RSA, 

fiind identificate și soluționate erori tehnice de importare a datelor, dar și cele cauzate de factorul uman, astfel ponderea alegătorilor ce nu se regăseau în listele electorale 

a constituit cca 1,5% din umărul total de alegători care au participat la votare. 
20 Acest obiectiv a fost realizat doar în partea ce vizează CICDE, și anume a fost modificat statul de personal al Centrului prin majorarea efectivului-limită. Odată 

cu aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 vor fi alocate mijloace financiare în acest sens. 



Crearea unui parteneriat cu 

Consiliul Audiovizualului 

în vederea promovării 

pluralismului politic mass-

media 

 

Numărul seminarelor tematice 

desfășurate cu participarea 

reprezentanților CEC și CA 

pentru furnizorii de servicii 

media din țară întru reflectarea 

echidistantă, echilibrată și 

imparțială a campaniilor 

electorale prin asigurarea 

pluralismului politic  

 

Semestrul I 

 
Nerealizat21 

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 

Nivel de 

realizare 

2.2.1. Implicarea 

alegătorilor în 

procesul 

electoral 

Desfășurarea unei cercetări 

sociologice privind 

eficiența instrumentelor/ 

metodelor de  informare pe 

categorii de alegători 

Cercetare sociologică 

desfășurată  

 

DCRPMM 

DAD 

Aprilie – Iunie Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Susținere 

logistică din 

partea CA prin 

recomandarea 

difuzării gratuite 

a materialelor de 

educație civică 

în audiovizual 

 

 

Realizat22 

 

 

 

 

 

Organizarea campaniilor 

specifice de informare 

pentru grupurile  

subreprezentate   (diaspora, 

tineri, femei din păturile 

social-vulnerabile, 

persoane în etate, 

minorități etnice, persoane 

cu necesități speciale) 

Numărul beneficiarilor 

informați dezagregați pe 

categorii 

 

Creșterea nivelului de 

încredere a populației în CEC 

și în corectitudinea alegerilor 

Octombrie – 

Decembrie 

2.2.2. Extinderea 

parteneriatelor 

Conlucrare pentru 

îmbunătățirea cadrului 

normativ 

Numărul de propuneri 

înaintate de societatea civilă la 

DJ 

DCRPMM 

CICDE 

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

 

                                                        

 

21 Au fost identificați experți pentru îmbunătățirea cadrului normativ la acest subiect, activitatea fiind suspendată ulterior. 
22 Au fost efectuate 2 studii privind impactul campaniilor de educație civică și informare a alegătorilor pentru alegerile locale generale din 2019 (prezentat în 

februarie 2020) și pentru scrutinul prezidențial din 2020. 



cu societatea 

civilă 

 actele normative ale CEC 

supuse consultărilor publice 

 

DMA 

 

Realizat23 

 Coordonarea agendelor de 

lucru în vederea evitării 

suprapunerilor de activități  

 

Aprilie – Iunie 

 

Octombrie – 

Decembrie 

2.2.3. Consolidarea 

dialogului cu 

partidele politice 

Includerea în planul anual 

de comunicare a 

tematicilor de interes 

comun cu partidele politice 

 

Ateliere de lucru semestriale 

organizate  (offline sau alt 

format) 

 

Numărul de participanți la 

ateliere 

 

DMA 

CICDE 

Trimestrul I 

 

Bugetul de stat 

 

Realizat24 

 

Promovarea inițiativelor, 

reformelor, inovațiilor, 

bunelor practici în rândul 

partidelor politice 

Trimestrul I 

 

Trimestrul III 

2.2.4. Promovarea 

jurnalismului 

electoral 

 

Organizarea off-line-urilor 

cu mass-media  

 

8 off-line-uri cu mass-media 

organizate 

 

DCRPMM 

DMA 

Aprilie – Iunie 

 

Octombrie – 

Decembrie 

 

 

 

 

Bugetul de stat 

 

Nerealizat25 

 

 

 

 

 

Realizat26 

 

 

 

Realizat27 

Invitarea jurnaliștilor la 

evenimentele publice ale 

CEC 

Numărul jurnaliștilor/ 

instituțiilor media cu care se 

menține un contact constant  

În decursul 

anului 

                                                        

 

23 În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2017 cu privire la actele normative și ale Legii nr. 239/2008 privind transparența decizională, CEC a asigurat 

consultarea proiectelor de acte normative cu societatea civilă, fiind luate în considerare recomandările și obiecțiile înaintate.   
24 În oferta educațională a CICDE au fost incluse cursuri de instruire pentru membrii partidelor politice. Pe platforma e-learning CICDE au fost plasate 3 cursuri de 

instruire relevante pentru partidele politice: „Accesul la procesul electoral”; „Rolul persoanelor delegate de concurentul electoral în procesul electoral”; „Colectarea 

semnăturilor în susținerea candidatului(-ei) la funcția de președinte al Republicii Moldova”. Cursurile oferite sunt în acces liber. Oferta educațională a CICDE a fost 

remisă tuturor partidelor politice înregistrate din Republica Moldova. Conducerea CICDE răspunde la solicitările partidelor politice privind participarea la conferințe, 

mese rotunde, discuții pe probleme electorale și invită reprezentanți CEC pentru coparticipare. 
25 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. 
26 Jurnaliștii au reflectat activitatea CEC pentru anul 2020 și organizarea scrutinului prezidențial. 
27 Membrii și funcționarii CEC au participat activ la emisiuni radio/tv. 



   

 

 

 

Realizat28 

Participarea la emisiuni 

radiofonice și televizate  

 

Numărul de invitații la 

evenimente jurnalistice  

primite vs invitații acceptate  

de către CEC 

 

În decursul 

anului 

Monitorizarea presei scrise 

și electronice  

 

Ponderea instituțiilor mass-

media cu jurnaliști specializați 

pe domeniul electoral în total 

instituții înregistrate 

 

În decursul 

anului 

2.2.5. Conlucrarea pe 

domenii cu 

partenerii de 

dezvoltare 

Diversificarea 

parteneriatelor strategice 

 

Numărul de parteneriate  

create 

 

DMA 

CICDE 

DCRPMM 

 

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

 

Parțial 

realizat29 

Atragerea de fonduri 

pentru diferite domenii 

strategice 

 

Majorarea fondurilor  

financiare atrase din exterior 

 

În decursul 

anului 

Eficientizarea conlucrării 

cu partenerii externi prin 

crearea matricei asistenței 

electorale anuale 

 

Matricea asistenței electorale 

creată 

Octombrie – 

Decembrie 

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 

Nivel de 

realizare 

                                                        

 

28 Monitorizarea presei s-a realizat în conformitate cu procedura stabilită. 
29 CEC a încheiat un Memorandum de colaborare cu Institutul Internațional Republican pentru realizarea unei campanii de informare pentru diasporă. Matricea asistenței 

electorale nu a fost creată. Totodată, CICDE menține parteneriatul strategic stabilit cu partenerii de dezvoltare: Consiliul Europei și Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) și pe parcursul anului 2020 a beneficiat de asistența financiară a acestora. Suplimentar au fost atrase fonduri de la Departamentul de Stat al SUA 

pentru proiectul Educarea actorilor electorali pentru alegerile prezidențiale 2020. Proiectele sunt descrise pe  https://cicde.md/index.php?pag=cat&id=1266&l=ro. 

https://cicde.md/index.php?pag=cat&id=1266&l=ro


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 

Parțial 

realizat30 

Atragerea fondurilor și 

resurselor umane pentru 

funcționarea secretariatului 

WEM 

 

Nivelul de atragere al 

fondurilor  

 

Numărul de personal implicat 

În decursul 

anului 

Dezvoltarea de parteneriate 

pentru implementarea 

proiectelor în cadrul 

WEM-International 

 

Nivelul de funcționalitate al 

secretariatului 

În decursul 

anului 

2.3.2. Participarea 

activă în cadrul 

asociațiilor 

electorale 

Participarea activă la: 

- conferințele anuale  

Numărul de comunicări/ 

prezentări/ articole în cadrul 

evenimentelor regionale/ 

internaționale 

Management 

CEC 

Management 

CICDE 

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

 

Realizat31 

                                                        

 

30 Importanța dezvoltării asociației și solicitări pentru finanțarea activității acesteia a fost menționată în cadrul comunicării cu partenerii de dezvoltare. S-a încercat 

revitalizarea WEM-International și chiar a fost planificată desfășurarea conferinței anuale cu susținerea IFES pentru luna iunie. Aceasta însă a fost amânată pe o perioadă 

nedeterminată din cauza pandemiei și restricțiilor de călătorie. S-a efectuat o estimare a cheltuielilor necesare pentru întreținerea anuală a Asociației. Următorul pas 

necesar de întreprins este convocarea membrilor fondatori și stabilirea cuantumului cotizației anuale a acestora sau luarea deciziei privind oportunitatea continuării 

activității Asociației. 
31 Din cauza restricțiilor de deplasare în legătură cu pandemia de COVID-19, multe evenimente electorale au fost anulate. În aceste condiții reprezentanții CEC au 

participat fizic doar la observarea alegerilor din Serbia, două vizite de lucru la Strasbourg pentru dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu CoE și un seminar organizat de 

IFES. A fost asigurată participarea CEC la 27 conferințe, workshop-uri și  webinare organizate în format online de către CoE,  ACEEEO, IFES, A-WEB, Internațional 

IDEA, ICPS etc. În cadrul acestora, reprezentanții CEC au susținut 12 prezentări. Totodată, în cazul a 7 solicitări din partea asociațiilor internaționale, au fost pregătite 

și transmise articole, sondaje de opinie și alte informații/materiale necesare pentru realizarea cercetărilor și publicarea în literatura de specialitate. Conducerea CICDE 

a participat la Conferințele organizate de IDEA, ACEEEO, IFES și alte organizații internaționale. Exemple: Mobile Voting – Serving Voters, Protecting Democracy 

din 17.10.2020, Postal Voting: New Challenges – Old Solutions? din 27.10.2020. Au fost prezentate 3 comunicări la conferințele internaționale și regionale. 



regionale și 

internaționale – 

ACEEEO, A-

WEB 

- evenimentele electorale 

organizate la nivel regional 

și internațional 

- misiuni de monitorizare a 

alegerilor în statele 

membre 

 

Statistica dezagregată pe gen a 

participanților la 

evenimentele regionale/ 

internaționale 

 

 

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 

Nivel de 

realizare 

3.1.1. 
Realizarea 

auditului 

personalului 

Evaluarea inițială a stării de 

sinergie a echipei CEC 

 

Persoană fizică/juridică 

specializată în resurse umane 

identificată 

 

Expert/ 

specialist 

resurse umane 

(din extern) 

 

SRU 

 

Aprilie – 

Septembrie 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Parțial realizat 

 

 

 

Nerealizat32 
Analiza gradului de 

acceptare a schimbării 

 

Raport asupra auditului 

personalului 

Aprilie – 

Septembrie 

Diagnosticul climatului 

social-psihologic din 

instituție  

 

Indicele Experienței 

Angajaților 

Aprilie – 

Septembrie 

Evaluarea culturii 

organizaționale 

 

Aprilie – 

Septembrie 

Analiza sistemului de 

mobilități funcționale pe 

orizontală și verticală a 

personalului  

 

Numărul de mobilități interne 

vs angajarea externă   

 

Aprilie – 

Septembrie 

                                                        

 

32 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. 



Evaluarea motivațiilor 

angajaților 

 

Numărul planurilor de cariere 

dezvoltate 

 

Numărul de succesori, gradul 

de dezvoltare a succesorilor 

 

Aprilie – 

Septembrie 

Evaluarea nivelului de 

maturitate în poziție și/sau 

instituție 

 

Aprilie – 

Septembrie 

Diagnosticarea eficienței 

instruirii profesionale a 

funcționarilor 

 

Aprilie – 

Septembrie 

Evaluarea planurilor de 

dezvoltare a carierei 

profesionale 

 

Aprilie – 

Septembrie 

3.1.2. 
Sporirea 

confortului și 

eficienței 

angajaților prin 

îmbunătățirea 

condițiilor 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.) 

 

SRU 

DFE 

Iulie – 

Septembrie 

Bugetul de stat 

 

Nerealizat33 

3.1.3. Implementarea 

unor măsuri 

pentru 

dezvoltarea 

sinergiei interne 

a personalului, 

perfecționarea 

sistemului de 

comunicare, 

Implementarea unor 

măsuri specifice de creștere 

a coeziunii  angajaților  (ex. 

formarea echipelor 

sportive/ cluburilor de 

interese, organizarea 

activităților recreative 

comune etc.) 

Măsuri specifice de creștere a 

coeziunii  angajaților  

identificate și aplicate în 

cadrul CEC 

SRU 

 

În decursul 

anului 

Bugetul de stat 

 

Nerealizat34 

 

                                                        

 

33Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. 
34 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. 



îmbunătățirea 

climatului de 

muncă şi 

creșterea 

solidarității în 

cadrul CEC 

 

3.1.4. Crearea unei 

culturi a 

instruirii/formăr

ii continue pe 

parcursul 

întregii activități, 

încurajarea 

preluării bunelor 

practici si 

schimbului de 

experiență 

neformale în 

rândul 

membrilor și 

angajaților CEC 

 

Stabilirea parcursurilor de 

formare anuale, în limita 

bugetului de formare 

anuală la CICDE pentru 

membrii și funcționarii 

CEC pe domeniile de 

interes identificate   

Stimulente/ facilități pentru 

învățare/ participare create  

 

Parcurs de carieră al 

funcționarului CEC elaborat  

 

Principiile  participării/delegă

rii membrilor și funcționarilor 

în vizite de studiu, schimb de 

experiență/ instruiri aprobate 

 

SRU 

 

CICDE 

 

Iulie – 

Septembrie 

Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Realizat35 

 

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 Trimestrul I Bugetul de stat 

Partenerii 

externi 

Parțial 

realizat36 

 

                                                        

 

35 Planul de dezvoltare profesională continuă a personalului din cadrul CEC pentru anul 2020 a fost aprobat la 4 februarie 2020. Conform dispoziții Președintelui CEC 

nr. 8-p din 10 ianuarie 2020 a fost efectuată vizită de studiu la Strasbourg (Consiliul Europei), în perioada 20-23 ianuarie 2020, cu participarea a 7 membri și 6 funcționari 

CEC. În temeiul dispoziției Președintelui CEC nr. 12-p din 11 ianuarie 2020 a fost realizată Instruirea în domeniul liderismului electoral pentru Europa Centrală și de 

Est (IFES - Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale), în perioada 09-13 februarie 2020, cu participarea a 3 funcționari din cadrul CEC.  

CICDE a atras funcționari și membri ai CEC pentru participare în cadrul seminarului „Soluționarea litigiilor electorale” organizat în parteneriat cu INJ. Trei angajați 

CEC au urmat cursurile de formare formatori organizate de către CICDE. 
36 Planul de comunicare pregătit pentru alegerile prezidențiale a fost realizat pe deplin. 



Efectuarea simulărilor 

pentru testarea planului  

4 simulări efectuate  Iulie – 

Septembrie 

Organizarea sesiunilor de 

media-coaching pentru 

managementul CEC 

8 sesiuni de media-coaching 

organizate  

Profilul persoanelor care au 

beneficiat de media-coaching 

 

Aprilie – Iunie 

 

Octombrie – 

Decembrie 

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 

Nivel de 

realizare 

3.2.1. Radiografierea 

parteneriatului 

existent CEC și 

CICDE 

 

Evaluarea parteneriatului 

sub aspectul: 

- atribuții, competențe 

- comunicare 

interinstituțională, 

personală 

- relații de subordonare și 

raportare 

Raport de analiză elaborat  

 

Număr de suprapuneri pe 

domenii de activitate 

identificate  

 

Număr de recomandări 

efectuate 

 

Management 

CEC și CICDE 

 

DCRPMM 

Iulie – 

Septembrie 

Bugetul de stat 

 

Realizat37 

3.2.2. Eficientizarea 

modului de 

colaborare 

interinstituțional

ă în realizarea 

sarcinilor 

strategice 

 

Analiza și implementarea 

recomandărilor formulate 

la activitatea 3.2.1.  

 

% recomandărilor 

implementate în total 

formulate  

 

CEC  

CICDE  

 

DJ 

Octombrie – 

Decembrie 

Bugetul de stat 

 

Parțial 

realizat38 

 

                                                        

 

37 Nota analitică a fost realizată și prezentată în termen. Au fost elaborate recomandări relevante domeniilor de informare și educație electorală. 
38 Realizarea acțiunii afectată de criza pandemică COVID-19. Implementarea recomandărilor pentru desfășurarea acțiunilor de educație electorală au fost transferate 

pentru mai târziu (eventual 2021). 

 



 

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 al Cancelariei de Stat 

BRD – Biroul relații cu diaspora al Cancelariei de Stat 

CA – Consiliul Audiovizualului 

CEC – Comisia Electorală Centrală 

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  

la Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale  

pentru anul 2020 în conformitate cu activitățile prevăzute  

în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 

 

 

 

 

Subvenții de la bugetul de stat 2020 

 

 În Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie 2019 au fost aprobate și 

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

de 38.172.700,00 lei. Prin hotărârea nr. 3558 din 13 ianuarie 2020, Comisia a stabilit: cuantumul 

subvenției lunare de 0,3500440 lei pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și 

blocului electoral în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019; cuantumul subvenției lunare 

de 0,3289751 lei pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocurilor electorale 

în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie  2019; cuantumul subvenției lunare de 0,3439785 

lei pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016; cuantumul 

subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 

2019 în mărime de 9.176,1298077 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv 

în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime de  57,9216739 lei; cuantumul 

subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor parlamentare în mărime de 

12.234,8397436 lei și cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor 

locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime de 94,1698737 lei. 

 Având în vedere modificările Legii bugetului de stat nr.172/2019  pentru anul 2020, operate prin 

Legea nr. 61 din 23 aprilie 2020, în vigoare din 25 aprilie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 108-109, art. 188), pentru finanțarea partidelor politice a fost aprobată suma de 

31.203.800,00 lei. 

Până la data intrării în vigoare a noilor prevederi, operate prin Legea nr.172/2019 și în baza 

Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3558/2020, cuantumul subvențiilor lunare destinate finanțării 

partidelor a fost determinat luând la bază suma de 38.172.700,00 lei, aprobată inițial prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2020, din care pentru perioada ianuarie – martie 2020 suma constituia 

9.543.175,05 lei, iar pentru perioada 1 aprilie – 24 aprilie 2020 suma calculată constituia 2.544.846,72 

lei și cuantumul sumei rămase pentru finanțarea partidelor politice în perioada 25 aprilie – 31 decembrie 

2020  a fost în mărime de  19.115.778,23 lei, fiind repartizată pentru cele opt luni integrale și șase zile 

din luna aprilie rămase. 

Astfel, urmare a modificărilor sus-menționate, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale 

nr.3887 din 12 mai 2020, s-a stabilit: cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat 

acordat partidelor politice și blocului electoral în cadrul  alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, 

care a constituit suma de 0,2565246 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat 

acordat partidelor politice și blocului electoral în cadrul  alegerilor locale generale din 20 octombrie 

2019 în mărime de 0,2410846 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat 

acordat partidelor politice în cadrul  alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mărime de 

lex:LPLP20161216279


0,2520797 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare din 24 februarie 2019 în mărime de 6.724,5936679 lei; cuantumul subvenției lunare pentru 

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

42,4470588 lei; cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul alegerilor 

parlamentare în mărime de  8.966,1248593 lei și cuantumul subvenției lunare pentru fiecare tânăr ales 

efectiv în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mărime de  69,0110262 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 au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 

16 partide politice din 25. Pentru performanțele obținute în alegerile locale generale din 20 octombrie 

2019 au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 23 partide politice din 25, iar pentru performanțele 

obținute în alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 

6 partide politice din 25. 

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

hotărârea Comisiei nr.3779/2020, Partidul Politic „Șor” a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat până 

la finele anului 2020 beneficiind de subvenții doar pentru lunile ianuarie și februarie 2020, iar mijloacele 

financiare rămase s-au făcut venit la bugetul de stat. 

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

2020 ce au fost alocate partidelor politice beneficiare, pentru performanțele obținute la alegerile 

parlamentare din 24 februarie 2019, alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și alegerile 

prezidențiale din 30 octombrie 2016, 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  2020 

Nr. 

ord. 

Partidul 

Politic 

Alegerile parlamentare din                                        

24.02.2019  

Alegerile locale generale din                                                

20.10.2019 

Alegerile 

prezidențiale 

din 

30.10.2016 

Total 

finanțat 

proporțional: proporțional: proporțional: 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile 

parlamentare 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu tineri 

aleși 

efectiv 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile 

locale 

generale 

cu 

femeile 

alese 

efectiv 

cu tineri 

aleși 

efectiv 

cu 

performanţele 

obţinute în 

alegerile 

prezidențiale 

1 
Partidul 

Liberal 
115436,51 0,00 0,00 197495,56 15340,55 11084,82 86007,63 425365,07 

2 

Partidul 

Liberal 

Democrat din 

Moldova 

0,00 0,00 0,00 496941,66 121019,81 102534,66 0,00 720496,13 

3 

Partidul 

Democrat din 

Moldova 

2331207,27 720087,70 120014,57 1833935,79 640893,77 359333,28 0,00 6005472,38 

4 

Partidul Politic 

"Partidul 

Socialiștilor 

din Republica 

Moldova" 

2907150,27 630076,77 360043,81 2698474,60 686347,26 469257,86 2296292,53 10047643,10 

5 

Partidul 

Comuniștilor 

din Republica 

Moldova 

281657,00 0,00 0,00 292330,58 52839,69 20322,18 0,00 647149,45 

6 
Partidul Politic 

Partidul Nostru 
276777,74 0,00 0,00 435457,70 56248,68 53576,68 288376,95 1110437,75 

7 
Partidul Politic 

“Partidul 
0,00 0,00 0,00 40924,76 2840,89 2771,19 0,00 46536,84 



Popular 

Românesc” 

8 

Partidul 

Național 

Liberal 

14562,19 0,00 0,00 21514,40 2272,70 923,73 0,00 39273,02 

9 

Partidul Politic 

Partidul  

Popular din 

Republica 

Moldova 

0,00 0,00 0,00 2959,12 568,19 0,00 0,00 3527,31 

10 

Partidul Politic 

Partidul Verde 

Ecologist 

13405,02 0,00 0,00 23395,72 4545,37 2771,19 0,00 44117,30 

11 

Partidul Politic 

"Partidul 

Stînga 

Europeană" 

0,00 0,00 0,00 3556,19 0,00 0,00 0,00 3556,19 

12 

Partidul Politic  

"Democrația 

Acasă" 

18243,11 0,00 0,00 24328,37 2272,70 1847,45 0,00 46691,63 

13 

Partidul 

Acțiunea 

Democratică 

0,00 0,00 0,00 8958,13 568,19 1847,45 0,00 11373,77 

14 

Partidul Politic  

Mișcarea 

Populară 

Antimafie 

29642,90 0,00 0,00 1968,44 0,00 0,00 0,00 31611,34 

15 

Partidul Politic  

"Platforma 

Demnitate și 

Adevăr" 

1261464,80 360043,81 360043,81 1134185,23 282095,49 188442,12 0,00 3586275,26 

16 

Partidul 

Regiunilor din 

Moldova 

12515,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12515,71 



17 

Partidul Politic 

„Partidul 

Acțiune și 

Solidaritate” 

1261464,80 360043,81 360043,81 1134185,23 282095,49 188442,12 1852933,15 5439208,41 

18 

Partidul Politic 

„VOINȚA 

POPORULUI” 

9288,09 0,00 0,00 39608,16 2272,70 7389,91 0,00 58558,86 

19 

Mişcarea 

Profesioniştilor 

„Speranţa - 

Надежда” 

9703,55 0,00 0,00 2468,68 0,00 0,00 0,00 12172,23 

20 
Partidul Politic 

„PATRIA” 
3547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3547,00 

21 

Partidul Politic 

„Partidul 

Popular 

European din 

Moldova” 

0,00 0,00 0,00 56491,88 7954,35 1847,45 148682,86 214976,54 

22 

Partidul Politic 

„UNIUNEA 

SALVAȚI 

BASARABIA”  

0,00 0,00 0,00 77063,94 10227,05 12008,55 0,00 99299,54 

23 

Partidul Politic 

„Partidul 

Unității 

Naționale” 

0,00 0,00 0,00 157216,17 10227,05 19398,45 8276,83 195118,50 

24 

Partidul 

Mișcarea 

„Forța Noua” 

0,00 0,00 0,00 49721,60 568,19 3694,91 0,00 53984,70 

***25 
Partidul Politic  

"Șor" 

166184,78 55056,78 73409,04 125325,02 31972,76 22789,10 0,00 474737,48 

TOTAL FINANȚAT PARTIDE POLITICE 29333645,51 

 

  



Tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2020   

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 

“Partidul 

Popular 

Românesc”  

Partidul 

Național 

Liberal 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Popular 

din 

Republica 

Moldova 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Verde 

Ecologist 

Sold la începutul 

perioadei de 

raportare  

1167318,26 5283646,51 3960991,88 156959,85 5476088,38 220790,31 10027,41 3722,22 793,60 7339,18 

Subvenții de la 

bugetul de stat în 

anul 2020: 

425365,11 720496,23 6005472,41 10047643,14 647149,49 1110437,74 46536,86 39273,04 3527,33 44117,34 

Plăți pentru 

următoarele 

destinații, total:  

1528172,17 4803809,98 7921741,74 7616372,90 1836798,76 1220966,88 38281,00 38191,69 4251,80 45140,88 

Cheltuieli pentru 

întreţinerea sediilor 
368124,80 724173,79 1974769,57 2954750,18 122762,97 852101,68 9300,00 2239,40 0,00 22781,55 

Cheltuieli de 

personal 
820137,28 3113602,64 5110463,34 832123,73 1148456,78 111050,41 2353,41 34644,18 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru 

presă şi materiale 

promoţionale 

35228,05 14786,80 0,00 2163075,63 492410,83 76382,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de 

deplasare în ţară şi 

în străinătate 

160090,48 247832,27 0,00 0,00 0,00 0,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru 

telecomunicaţii 
13868,00 114658,80 306750,22 420170,92 16133,09 143104,40 2150,38 0,00 1235,60 3058,00 

Cheltuieli pentru 

primirea 

delegaţiilor din 

străinătate 

0,00 0,00 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 

4590,82 104800,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16456,00 

Investiţii în bunuri 

mobile şi imobile 

necesare activităţii 

partidului  

31638,00 144913,10 0,00 0,00 41966,97 28832,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli de 

birotică, comision 

bancar 

9207,80 30699,07 63542,04 24319,66 8826,12 9496,09 1977,21 1308,11 3016,20 2185,33 

Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0,00 0,00 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 pe 

teritoriul ţării 

2000,00 96333,84 308529,90 24800,00 6242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 

Cheltuieli pentru 

programe pentru 

tineret și femei, 

total: 

0,00 5400,00 30557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- a. pentru tineret 0,00 0,00 19387,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- b. pentru femei 0,00 5400,00 11170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli în 

Campania 

Electorală 

83286,94 206608,71 127129,17 172830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Donație pentru 

combaterea 

COVID -

19,dispoziția nr.6 

din 26.03.2020 a 

Comisiei pentru 

Situații 

Excepționale din 

RM 

0,00 0,00 0,00 1024302,78 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 0,00 0,00 

 

 

  

  



Continuare tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2020 

Indicatori 

Partidul 

Politic 

"Partidul 

Stînga 

European

ă" 

Partidul 

Politic 

”Democra

ţia Acasă” 

Partidul 

Politic 

„Șor” 

Partidul 

Acţiunea 

Democrati

că 

Partidul 

politic 

Mişcare

a 

Popular

ă 

Antimaf

ie 

Partidul 

Politic 

”Platform

a 

Demnitat

e și 

Adevăr” 

Partidul 

Regiunil

or din 

Moldov

a 

Partidul 

Popular 

Creștin 

Democr

at 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Acțiune și 

Solidaritat

e” 

Mişcarea 

Profesio

ni-ştilor 

„Speranţ

a - 

Надежда

” 

Sold la începutul perioadei de 

raportare  
938,01 96,48 

741230,6

7 
4592,85 

48069,4

5 

813076,0

5 
1170,55 1163,11 

1396581,5

6 
6538,74 

Subvenții de la bugetul de stat 

în anul 2020: 
3556,15 28548,84 

474737,4

8 
11373,77 

31611,3

3 

3586275,

38 

12515,7

2 
0,00 

5439208,5

0 
12172,21 

Plăți pentru următoarele 

destinații, total:  
4226,97 28550,00 

1215968,

15 
14431,57 

72701,5

0 

4186720,

75 

10881,1

7 
500,00 

6710784,1

7 
16927,03 

Cheltuieli pentru întreţinerea 

sediilor 
770,00 13500,00 0,00 0,00 

50459,1

1 

774983,0

0 
0,00 0,00 

1099557,5

2 
400,00 

Cheltuieli de personal 
0,00 0,00 0,00 17735,55 

19931,4

5 

1181003,

52 

10721,1

7 
0,00 

2219260,5

8 
14505,03 

Cheltuieli pentru presă şi 

materiale promoţionale 
0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 

892800,8

8 
0,00 0,00 

1150624,6

0 
770,00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi 

în străinătate 
0,00 7318,15 0,00 0,00 0,00 

1005300,

00 
0,00 0,00 643940,40 0,00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 2682,15 4200,00 0,00 0,00 0,00 32523,73 0,00 0,00 168687,97 0,00 

Cheltuieli pentru primirea 

delegaţiilor din străinătate 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 2038,00 0,00 

Plata cotizaţiilor de membru în 

organizaţiile internaţionale din 

care partidul face parte 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13134,00 0,00 

Investiţii în bunuri mobile şi 

imobile necesare activităţii 

partidului  

0,00 139,00 0,00 -4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582994,17 0,00 



Cheltuieli de birotică, comision 

bancar 
774,82 547,00 387,48 1596,02 2310,94 74673,16 160,00 500,00 59853,89 1252,00 

Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20964,98 0,00 0,00 2107,17 0,00 

Cheltuieli pentru organizarea de 

întruniri, manifestaţii publice, 

seminare şi alte cursuri de 

instruire pentru membrii de partid, 

desfăşurate pe teritoriul ţării 

0,00 845,85 0,00 0,00 0,00 
134404,6

8 
0,00 0,00 146664,83 0,00 

Cheltuieli pentru programe pentru 

tineret și femei, total: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67566,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

- a. pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67566,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

- b. pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli în campania electorală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321921,04 0,00 

Taxa la Bugetul Public (Hotărârea 

CEC nr. 2444 din 09.04.2019, 

Somație CEC-8/1589 din 

15.11.2019, SFS nr.26/4-19/2-19-

3130 din 16.12.2019) 

0,00 0,00 
1215580,

67 
0,00 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 300000,00 0,00 

 

  



Continuare tabelul nr. 2 

Cheltuielile partidelor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2020 

Indicatori 

Partidul Politic 

„VOINȚA 

POPORULUI” 

Partidul 

Politic 

„PATRIA” 

Partidul Politic 

„UNIUNEA 

SALVAȚI 

BASARABIA” 

Partidul Politic 

„Partidul Popular 

European din 

Moldova” 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Unității 

Naționale” 

Mișcarea 

social-

politică 

„Forța 

Noua” 

Sold la începutul perioadei de raportare  9214,72 4229,38 21869,79 61555,10 44426,32 0,00 

Subvenții de la bugetul de stat în anul 

2020: 
58558,84 3547,00 99299,55 214976,53 195118,50 53984,72 

Plăți pentru următoarele destinații, 

total:  
26635,50 613,00 119505,98 129857,86 236532,88 45919,50 

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 0,00 0,00 92058,48 122081,96 59400,38 21950,00 

Cheltuieli de personal 0,00 0,00 21803,72 0,00 0,00 15000,00 

Cheltuieli pentru presă şi materiale 

promoţionale 
0,00 0,00 3193,00 0,00 136336,10 0,00 

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în 

străinătate 
20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pentru telecomunicaţii 2500,00 0,00 1684,19 5896,00 25597,80 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 1795,50 613,00 766,59 1879,90 3198,60 8769,50 

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 pe teritoriul ţării 

2340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Cheltuieli pentru programe pentru tineret 

și femei, total: 
0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 

- a. pentru tineret 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 

- b. pentru femei 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 

Cheltuieli în campania electorală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



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 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 ce urmează 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. 

 

Partidele politice care nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat pentru alegerile 

parlamentare 2019 și alegerile locale generale 2019 pentru anul 2020 

   

Nr. 

ord. 
Partidul Politic  

Alegerile locale generale din                                                

20.10.2019 

Total  

proporțional: 

cu 

performanțele 

obținute în 

alegerile locale 

generale 

cu femeile 

alese 

efectiv 

cu tinerii 

aleși efectiv 

1 Partidul "Patrioţii Moldovei" 4530,68 1704,51 923,73 7158,92 

2 
Partidul Socialist din 

Moldova 
1613,49 0,00 0,00 1613,49 

3 
Partidul Politic „Partidul 

Legii și Dreptății” 
1849,06 0,00 0,00 1849,06 

4 
Partidul Politic Partidul 

Oamenilor Muncii 
2049,16 0,00 0,00 2049,16 

5 

Partidul Politic „PARTIDUL 

RUSO-SLAVEAN DIN 

MOLDOVA” 

3243,14 568,19 0,00 3811,33 

TOTAL 16481,96 

  
    

      
 

  



Anexa nr. 2  

la Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale  

pentru anul 2020 în conformitate cu activitățile prevăzute  

în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 

 

Exercițiul bugetar 2020 

 

Date generale despre bugetul precizat pe tipuri de activități după aprobare, executat 
    

Activități Precizat (lei) Executat (lei) % executării 

Realizarea politicii electorale, activitatea de bază 14946071,00 13580699,29 90,86% 

Instruire în domeniul electoral - CICDE 2407700,00 2152063,70 89,38% 

Alegeri parlamentare noi  din 15 martie 2020 3243307,00 3235041,74 

99,75% 

Comisia Electorală Centrală 1677630,00 1669476,35 

Consiliul electoral al circumscripției electorale 

uninominale nr. 38, mun. Hâncești 
1376202,00 1376093,45 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 189475,00 189471,94 

Alegeri locale noi din anul 2020, inclusiv alegerile 

locale repetate 
1382872,00 1274980,70 

92,20% Comisia Electorală Centrală 1068972,00 974318,41 

Consiliile electorale de circumscripție  265500,00 252496,00 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 48400,00 48166,29 

Alegeri prezidențiale din 1 noiembrie 2020, inclusiv 

turul II din 15 noiembrie 2020 
155026950,00 126974373,33 

81,90% Comisia Electorală Centrală 21880700,00 12951306,36 

Consiliile electorale de circumscripție  128242050,00 111476759,34 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 4904200,00 2546307,63 
    

Finanțarea partidelor politice 

Activități Precizat (lei) Executat (lei) % executării 

Finanțarea partidelor politice 31203800,00 29333645,94 94,01% 

    
    

Mijloace financiare pentru secțiile de votare din afara țării în vederea organizării și desfășurării 

alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, inclusiv turul II din 15 noiembrie 2020  



Indicatori 

Mijloace 

aprobate și 

precizate, lei 

Mijloace 

redistribuite 

conform 

solicitării  

MAEIE, lei 

% redistribuirii 

Mijloace financiare pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor în secțiile de votare din afara țării, conform 

Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 
11666300,00 9630000,00 82,55% 

    

Alocații, din fondul de rezervă al Guvernului pentru achiziționarea echipamentelor de protecție destinate 

organelor electorale, în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 

Activități Precizat (lei) Executat (lei) % executării 

Alegeri prezidențiale din 1 noiembrie 2020, inclusiv 

turul II din 15 noiembrie 2020 
13299900,00 13116063,23 

98,62% 
Comisia Electorală Centrală 12814332,00 12814260,60 

Consiliile electorale de circumscripție  485568,00 301802,63 
    

Proiecte finanțate din surse externe 

Activități Precizat (lei) Executat (lei) % executării 

Proiectul "Suport financiar pentru achiziționarea 

echipamentelor video-audio pentru Comisia 

Electorală Centrală" - CEC 

901600,00 442790,08 49,11% 

Proiectul "Educarea actorilor electorali pentru 

alegerile prezidențiale" - CICDE 
846300,00 846300,00 100,00% 

Proiecte finanțate din surse externe: 1747900,00 1289090,08   
    

    

TOTAL BUGET 2020 225294800,00 190955958,01 84,76% 

 

 

 

 

 

  



 

Activitatea de bază 

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  6.994.488,58 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 1.608.972,69 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 314.889,43 

Total 8.918.350,70 

Personalul tehnic 408.645,79 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 93.988,53 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 18.389,06 

Total 521.023,38 

Indemnizația membrilor CEC 149.328,93 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 34.345,65 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 6.719,80 

Total 190.394,39 

Indemnizații 

Indemnizații acordate la încetarea acțiunii contractului de muncă 1.514,70 

Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 
34.961,69 

Total 36.476,39 

Servicii 

Livrare energie electrică 291.933,13 

Livrare de gaze naturale 70.435,09 

Livrare de apă și servicii de canalizare 15.967,50 

Alte servicii comunale (transportarea deșeurilor menajere solide) 6.317,15 

Acces la Zoom meating 3.462,69 

Acces la baza de date juridice Weblex, utilizare a Monitorului Oficial 15.260,00 

Servicii de înregistrare a numelui din domeniile cec.md, alegător.md 1.350,00 

Servicii de acces la internet, internet mobil 4.800,00 

Servicii de obţinere a certificatelor SSL  1.817,00 

Servicii de mentenanță a sistemului video, echipamentului 2.000,00 

Servicii de mentenanță a programului de contabilitate SIIECAP, 1C 16.500,00 

Servicii de mentenanță funcțională și corectivă a SI ,,Control Financiar” 55.712,19 

Servicii IPTV 4.080,00 

Telefonie fixă și mobilă 31.976,94 



Servicii de transport: testare auto, asigurare auto, taxa de folosire a drumurilor 

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

X Trail-XKX 427)  

10.299,12 

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

Insigna-RMP 077; Nissan X Trail-XKX 427) 
42.324,00 

Servicii de reparații curente a încăperilor CEC și a scării de la intrarea în clădire 75.609,00 

Servicii de deservire tehnică și reparație a climatizatoarelor, a sistemului de aer 

condiționat, a coolerului, servicii de reparații și deservire a tehnicii de calcul, a 

aparatului de cafea 

44.100,00 

Servicii de formare profesională, instruire în domeniul sănătății și cursuri în 

domeniul TI 
44.195,52 

Deplasări de serviciu peste hotarele țării, bilete de avion, diurne și cazare 174.164,62 

Servicii de protocol, deservirea delegațiilor oficiale 19.296,00 

Servicii pază fizică a sediului administrativ CEC și securitatea obiectivului, pază cu 

pupitru 
246.499,68 

Abonare la ediții specializate periodice, Monitorul Oficial etc. 15.263,00 

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

coșului de fum 
1.027,51 

Servicii de evacuare a deșeurilor de construcții din podul CEC, inclusiv servicii de 

curățenie, servicii de debitare a metalului 
49.525,14 

Servicii de spălătorie auto 2.775,00 

Flori pentru evenimente 8.990,00 

Servicii de broșare a documentelor 21.005,63 

Servicii de audit intern al Sistemului de Management al Calității din cadrul CEC, al 

Sistemului de Management al Securității Informației din cadrul CEC 
53.431,00 

Servicii de recertificare a Sistemului de Management al Calității și Securității 

Informației al CEC 
25.337,64 

Servicii de audit al personalului CEC 55.000,00 

Servicii de încărcare a stingătoarelor, verificarea hidrometrelor 1.204,20 

Servicii de deservire a oficialilor la aeroport 200,00 

Cotizații de membru al ACEEEO 36.593,64 

Total 1.448.452,39 

Licențe 

Procurarea licențelor antivirus FUDO Security și a pachetului software AreGIS 254.792,50 

Total 254.792,50 

Bunuri 

Procurarea balustradei din inox și a copertinei 22.185,00 

Procurarea termometrelor 3.000,00 



Procurarea echipamentului tehnic (laptopuri), contribuție către PNUD pentru 

achiziționare 
1.350.000,00 

Procurarea termoscanerului 81.600,00 

Procurarea aparatului de sudat metalul 2.569,05 

Procurarea rafturilor din metal pentru arhivă 27.989,00 

Procurarea de dicționare și carte ISO 2.465,50 

Combustibil 63.306,02 

Achiziționarea anvelopelor 5.520,00 

Achiziționarea pieselor de schimb pentru cazan 7.003,00 

Cartușe toner pentru imprimantă 45.050,00 

Calendare de perete și de masă, carnete cu logoul CEC, cartele de identificare, 

timbre, rechizite de birou și conexe etc. 
113.315,38 

Achiziționarea de mouse, contribuție către PNUD pentru achiziționare, 

achiziționarea camerelor web 
61.760,00 

Achiziționarea inventarului gospodăresc: jaluzele, ecrane de protecție, fierbătoare 37.150,25 

Procurarea obiectelor de uz gospodăresc, soluții pentru îngrijirea și curățarea 

încăperilor, hârtie igienică, becuri etc. 
131.477,31 

Achiziționarea materialelor antiCovid-19 75.095,00 

Achiziționarea materialelor de construcție 636,43 

Materiale tipografice: rapoarte, blanchete, diplome, rezoluții, cărți de vizită 73.790,00 

Achiziționarea panourilor informative, drapelelor și reportofonului 21.338,00 

Cheltuieli de protocol și apă potabilă 84.209,60 

Achiziționarea materialului săditor pentru flori 1.750,00 

Total 2.211.209,54 

TOTAL CEC 13.580.699,29 

 

 

 

 

 

 

Alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii 

Remunerarea muncii angajaților CEC 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  222.744,66 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 51.231,27 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 10.023,51 



Total 283.999,44 

Alte cheltuieli curente - Membrii CEC 

Indemnizația membrilor CEC, inclusiv contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii achitate de angajator și prime de asigurare obligatorie de asistență 

medicală achitate de angajator 
377.316,56 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 86.782,81 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 16.979,25 

Total 481.078,62 

Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice - indemnizația de 35% și personalul tehnic 

Indemnizația de 35% din salariul mediu angajaților CEC și personalul tehnic 637.971,11 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 146.733,36 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 28.708,70 

Total 813.413,17 

Servicii  

Mentenanța, instalarea, implementarea și configurarea bazei de date a sistemului 

informațional integrat de evidență contabilă pe parcursul procesului electoral 1.612,50 

Acces la internet pentru organele electorale 36.740,00 

Crearea și întreținerea legăturilor de telecomunicații securizate VPN, transfer de 

date pe parcursul procesului electoral  10.690,00 

Servicii de restabilire a ștampilelor de securizare 2.451,00 

Total 51.493,50 

Bunuri 

Documente electorale: buletine de vot, certificate pentru drept de vot, invitații la 

votare, liste electorale, rapoarte, procese-verbale etc. 39.371,62 

Achiziționarea de ștampile 120,00 

Total 39.491,62 

TOTAL CEC 1.669.476,35 

 

Executarea alocațiilor de către Consiliul electoral al circumscripție electorale uninominale nr. 

38, mun. Hâncești pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi 

 din 15 martie 2020 

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, mun. Hâncești,  

44 birouri electorale ale secțiilor de votare                                                                                                                                  

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 11.400,00 



Deplasări de serviciu în interiorul ţării 17.455,00 

Servicii poștale 15.571,28 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.229.230,28 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 
44.153,75 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 28.960,70 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 28.722,44 

Total 1.376.093,45 

 

 

Alegerile locale noi din anul 2020 
  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea muncii 

Remunerarea muncii angajaților CEC 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  27.715,40 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 13.643,37 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 1.247,19 

Total 42.605,96 

Alte cheltuieli curente - Membrii CEC 

Indemnizația membrilor CEC, inclusiv contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii achitate de angajator și prime de asigurare obligatorie de asistență 

medicală achitate de angajator 
288.342,73 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 66.318,83 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 12.975,42 

Total 367.636,98 

Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice - indemnizația de 35% și personalul tehnic 

Indemnizația de 35% din salariul mediu angajaților CEC și personalul tehnic 406.688,18 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 93.538,28 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 18.300,97 

Total 518.527,43 



Servicii 

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

pe parcursul procesului electoral  

5.664,00 

Acces la internet pentru organele electorale 2.100,00 

Servicii de restabilire a ștampilelor de securizare 114,00 

Total 7.878,00 

Bunuri 

Documente electorale: certificate pentru drept de vot, buletine de vot, invitații la 

votare, liste electorale, procese verbale etc. 

37.670,04 

Total 37.670,04 

TOTAL CEC  974.318,41 

 

Executarea alocațiilor de către consiliile electorale de circumscripție pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi din anul 2020 

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

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

Servicii poștale                                                                                     242,88 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

17.579,85 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

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

1.740,80 

Procurarea altor materiale pentru ziua votării 425,90 

Total 19.989,43 

Consiliul electoral al circumscripției electorale sătești nr. 34/20, r. Telenești 

Servicii de telecomunicații, cartele de telefonie mobilă 400,00 

Servicii poștale                                                                                     509,15 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

46.316,15 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

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

1.600,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, mape, 

dosare etc. 
7.571,80 

Procurarea altor materiale pentru ziua votării 513,73 



Total 56.910,83 

Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Târnova nr. 13/21, r. Dondușeni 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili  400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de telefonie mobilă 1200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul țării                                                                                                              321,60 

Servicii poștale                                                                                     1075,61 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

91390,00 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

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

3744,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, mape, 

dosare etc. 
18526,74 

Procurarea altor materiale pentru ziua votării 1320,00 

Total 117.977,95 

Consiliul electoral al circumscripției electorale r. Fălești nr.17   

Servicii de telecomunicații, cartele de telefonie mobilă 200,00 

Servicii poștale 42,04 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

4.537,22 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

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

341,09 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, mape, 

dosare etc. 
549,65 

Total 5.670,00 

Consiliul electoral al circumscripției electorale r. Orhei nr.25 

Servicii de telecomunicații, cartele de telefonie mobilă 200,00 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

4.537,22 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, mape, 

dosare etc. 
488,97 

Total 5.226,19 

Consiliul electoral al circumscripției electorale r. Soroca nr.29 

Servicii de telecomunicații, cartele de telefonie mobilă 200,00 

Servicii poștale 42,04 



Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

4.537,30 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

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

350,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, mape, 

dosare etc. 
332,00 

Total 5.461,34 

Consiliul electoral al circumscripției electorale r. Râșcani nr.27 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili  400,00 

Servicii de telecomunicații, cartele telefonie mobilă 200,00 

Servicii poștale 444,30 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 

35.863,96 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

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

416,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, mape, 

dosare etc. 
3.296,00 

Procurarea altor materiale pentru ziua votării 640,00 

Total 41.260,26 

TOTAL CECE  252.496,00 

 

 

Alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020  

  

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Remunerarea 

Remunerarea muncii angajaților CEC 

Aparatul Comisiei Electorale Centrale  2328975,17 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 535664,25 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 104803,92 

Total 2.969.443,34 

Alte cheltuieli curente - Membrii CEC 

Indemnizația membrilor CEC 583.282,13 



Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 134.154,89 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 26.247,70 

Total 743.684,71 

Alte cheltuieli pe bază de contracte cu persoane fizice - indemnizația de 35% și contractarea 

persoanelor fizice 

Indemnizația de 35% din salariul mediu angajaților CEC și remunerarea persoanelor 

fizice 

2.130.347,77 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator 489.979,99 

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator 95.865,65 

Total 2.716.193,41 

Indemnizații 

Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 3.532,31 

Total 3.532,31 

Servicii  

Mentenanța, instalarea, implementarea și configurarea bazei de date a sistemului 

informațional integrat de evidență contabilă pe parcursul procesului electoral 82.350,00 

Acces la internet pentru organele electorale 1.533.900,00 

Crearea și întreținerea legăturilor de telecomunicații securizate VPN, transfer de 

date pe parcursul procesului electoral  361.932,00 

Servicii de telefonie fixă și cartele de reîncărcare unică  20.997,08 

Servicii de locațiune a sălii de conferință 7.800,00 

Servicii de locațiune a încăperii pentru depozitarea laptopurilor 45.630,00 

Servicii de transport al laptopurilor 103.547,54 

Servicii de reparație a laptopurilor 89.350,00 

Servicii de deservire a delegațiilor 125.976,90 

Servicii de traducere 25.809,63 

Servicii de campanie de informare și educație electorală 552.000,00 

Servicii de restabilire a ștampilelor de securizare 327.360,00 

Servicii pentru publicarea anunțului 8.716,75 

Servicii de diagnosticare a echipamentului tehnic (laptopuri) 5.220,00 

Instruirea contabililor CECE privind utilizarea sistemului informațional integrat de 

evidență contabilă pe parcursul procesului electoral 19.800,00 

Total 3.310.389,90 

Bunuri 

Combustibil 35.297,56 

Achiziționarea de cafea 6.885,00 

Achiziționarea rechizitelor de birou 51.468,02 

Achiziționarea de cartușe de toner pentru imprimante 119.044,00 



Achiziționarea echipamentului de rețea, materialelor auxiliare pentru imprimante și 

computere 49.368,00 

Achiziționarea cabinelor de vot 15.600,00 

Materiale pentru campania de informare și educație electorală 644.060,00 

Documente electorale: buletine de vot, invitații la votare, legitimații, rapoarte, 

procese-verbale etc. 1.753.312,11 

Achiziționarea etichetelor de securitate, sigilii 519.780,00 

Achiziționarea ștampilelor 4.140,00 

Achiziționarea de apă potabilă și pahare 9.108,00 

Total 3.208.062,69 

TOTAL CEC 12.951.306,36 

 

  



Executarea alocațiilor de către consiliile electorale de circumscripție pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 

 

Indicatori 
Alocații 

executate, lei 

Consiliul electoral al circumscripție electorale municipale Chișinău nr.1 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă 95.700,00 

Servicii de transport pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 

pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 pentru primirea 

materialelor/echipamentului antiCovid-19 1.755,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot a buletinelor de vot 5.950,00 

Servicii poștale 208.633,90 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 21.527.059,37 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 226.240,08 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 228.568,24 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 330.094,80 

Total alocații bugetare cu caracter general  22.624.001,39 

Procurarea termometrului non-contact 900,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare, etc. 5.407,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  6.307,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale municipale Bălți nr.2 

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        21.600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  39.213,89 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.941.778,15 



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. 53.240,64 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare, etc. 38.564,86 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 61.669,94 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.157.517,48 

Procurarea termometrului non-contact 925,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.128,24 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.053,24 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Anenii Noi nr.4   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

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

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 568,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  27.921,14 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.127.023,34 

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. 34.835,89 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 34.555,65 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 46.974,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.290.378,02 

Procurarea termometrului non-contact 1.100,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.197,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.297,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Basarabeasca nr.5   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        7.500,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 213,60 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  10.302,90 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 804.243,25 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 16.530,16 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 14.370,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 15.842,20 

Total alocații bugetare cu caracter general  869.602,11 

Procurarea termometrului non-contact 1.049,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.521,52 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.570,52 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Briceni nr.6   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        13.200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 748,80 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  26.011,77 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.991.110,32 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 47.261,99 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 33.120,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 43.760,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.156.062,88 

Procurarea termometrului non-contact 1.230,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.459,30 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.689,30 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Cahul nr.7   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        22.500,00 

Servicii de transport pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 

pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 2.160,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 6.144,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  41.591,13 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.150.607,53 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 79.254,68 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 50.369,52 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 70.720,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.425.646,86 

Procurarea termometrului non-contact 1.090,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 8.152,76 

Total alocații executate din fondul de rezervă  9.242,76 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Cantemir nr.8   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        17.700,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 1.133,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  25.937,31 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.017.329,55 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 52.814,25 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 38.169,40 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 43.020,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.197.553,51 

Procurarea termometrului non-contact 1.470,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 5.530,10 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.000,10 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Călărași nr.9   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        17.700,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 169,20 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  29.438,25 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.251.689,55 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 42.505,84 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 25.477,07 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 47.760,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.414.739,91 

Procurarea termometrului non-contact 1.090,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.363,12 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.453,12 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Căușeni nr.10   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        18.600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 8.549,60 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  29.963,03 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.289.197,42 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 62.147,60 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 40.620,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 50.320,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.500.847,65 

Procurarea termometrului non-contact 1.299,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.838,90 

Total alocații executate din fondul de rezervă  9.137,90 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Cimișlia nr.11   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        17.400,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  28.326,19 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.173.212,13 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 44.142,35 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 37.105,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 47.545,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.349.180,67 

Procurarea termometrului non-contact 1.250,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 10.550,50 

Total alocații executate din fondul de rezervă  11.800,50 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Criuleni nr.12   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        14.150,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 5.856,40 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  25.334,93 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.931.512,45 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 47.393,02 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 31.525,20 

Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea pentru ziua votării 42.948,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.101.020,00 

Procurarea termometrului non-contact 0,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 9.990,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  9.990,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Dondușeni nr.13   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        11.100,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 3.260,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  17.049,36 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.461.790,15 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 34.374,81 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 23.032,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 31.600,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  1.583.656,32 

Procurarea termometrului non-contact 1.170,66 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.910,20 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.080,86 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Drochia nr.14   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        17.700,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 5.072,60 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  30.492,48 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.316.952,08 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 52.817,92 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 37.104,99 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 51.680,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.512.670,07 

Procurarea termometrului non-contact 1.180,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.508,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.688,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Dubăsari nr.15   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        7.200,00 

Servicii de locațiune 1.457,22 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  9.713,30 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 760.640,46 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 18.929,93 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 12.888,34 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 15.680,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  827.109,25 

Procurarea termometrului non-contact 1.190,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.301,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.491,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Edineț nr.16   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        18.300,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 9.645,20 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  33.972,22 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.554.390,94 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 54.448,64 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 41.370,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 57.920,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.772.347,00 

Procurarea termometrului non-contact 750,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.119,90 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.869,90 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Fălești nr.17   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        23.200,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 659,04 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  41.175,55 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.141.915,80 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 55.719,54 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 47.717,85 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 68.805,58 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.380.893,36 

Procurarea termometrului non-contact 1.049,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.469,80 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.518,80 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Florești nr.18   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        24.900,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 10.846,40 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  42.940,99 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.273.319,32 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 76.374,28 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 56.368,75 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 72.640,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.557.989,74 

Procurarea termometrului non-contact 1.082,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 5.234,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  6.316,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Glodeni nr.19   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        13.800,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 3.306,80 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  23.453,45 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.799.959,16 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 35.251,84 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 29.550,50 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 32.167,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  1.938.338,75 

Procurarea termometrului non-contact 1.100,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 5.766,10 

Total alocații executate din fondul de rezervă  6.866,10 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Hâncești nr.20   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        24.300,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 11.743,20 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  43.268,38 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.222.911,66 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 79.729,41 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 54.370,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 73.280,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.511.052,65 

Procurarea termometrului non-contact 995,28 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.425,40 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.420,68 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Ialoveni nr.21   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        18.000,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  31.069,36 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.374.127,82 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 55.142,65 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 40.020,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 42.218,43 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.562.878,26 

Procurarea termometrului non-contact 0,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 5.319,87 

Total alocații executate din fondul de rezervă  5.319,87 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Leova nr.22   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        11.755,45 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 1.032,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  28.034,51 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.148.045,58 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 47.120,14 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 24.595,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 8.426,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.270.708,68 

Procurarea termometrului non-contact 0,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.390,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.390,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Nisporeni nr.23   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        15.900,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 1.842,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  25.757,63 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.986.309,22 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 34.771,23 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 35.370,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 42.984,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.144.384,08 

Procurarea termometrului non-contact 1.500,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.696,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.196,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Ocnița nr.24   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        9.800,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 8.333,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  24.616,45 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.867.956,93 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 43.955,52 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 29.370,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 41.280,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.026.161,90 

Procurarea termometrului non-contact 1.054,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 8.485,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  9.539,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Orhei nr.25   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        28.300,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  51.042,09 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.860.612,45 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 86.596,90 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 63.582,75 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 88.000,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  4.179.834,19 

Procurarea termometrului non-contact 1.200,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 11.979,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  13.179,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Rezina nr.26   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        15.900,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 1.248,80 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  24.480,54 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.951.012,94 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 45.283,64 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 33.861,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 40.850,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.114.086,92 

Procurarea termometrului non-contact 1.000,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 11.260,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  12.260,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Râșcani nr.27   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        19.800,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 11.927,05 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  32.478,92 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.487.423,00 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 67.559,99 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 43.620,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 54.080,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.718.338,96 

Procurarea termometrului non-contact 0,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 8.931,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.931,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Sângerei nr.28   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        22.742,67 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  40.662,46 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.099.350,28 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 65.406,34 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 44.426,10 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 66.466,50 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.339.904,35 

Procurarea termometrului non-contact 1.090,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 8.001,10 

Total alocații executate din fondul de rezervă  9.091,10 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Soroca nr.29   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        25.600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 300,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  47.884,89 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.619.066,74 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 68.993,78 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 39.097,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 80.854,60 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.881.797,01 

Procurarea termometrului non-contact 995,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 4.715,56 

Total alocații executate din fondul de rezervă  5.710,56 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Strășeni nr.30   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        18.300,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 231,60 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.680,00 

Servicii poștale  29.634,66 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.266.223,80 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 31.360,51 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 30.783,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 50.164,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.428.977,57 

Procurarea termometrului non-contact 1.090,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.205,97 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.295,97 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Șoldănești nr.31   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        13.341,20 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 889,92 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  21.707,70 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.667.606,71 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 24.747,66 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 27.870,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 25.665,20 

Total alocații bugetare cu caracter general  1.781.828,39 

Procurarea termometrului non-contact 1.400,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 10.243,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  11.643,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Ștefan Vodă nr.32   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        13.500,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 8.911,30 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  21.640,80 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.652.582,11 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 31.649,46 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 27.870,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 35.754,20 

Total alocații bugetare cu caracter general  1.793.357,87 

Procurarea termometrului non-contact 1.180,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 5.335,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  6.515,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Taraclia nr.33   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        12.600,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 10.276,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  22.140,74 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 1.680.846,73 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 43.127,50 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 27.120,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 36.960,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  1.834.770,97 

Procurarea termometrului non-contact 1.345,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 7.581,46 

Total alocații executate din fondul de rezervă  8.926,46 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Telenești nr.34   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        15.450,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  28.460,45 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.174.368,33 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 31.951,14 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 31.197,50 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 37.689,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.319.966,42 

Procurarea termometrului non-contact 1.330,20 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 5.700,40 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.030,60 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale Ungheni nr.35   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        27.000,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 8.977,20 

Servicii de pază a buletinelor de vot 850,00 

Servicii poștale  44.277,64 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.394.518,91 



Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 93.103,00 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 61.620,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 74.633,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.705.579,75 

Procurarea termometrului non-contact 1.100,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 11.515,29 

Total alocații executate din fondul de rezervă  12.615,29 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale UTA Găgăuzia nr.36   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 0,00 

Servicii de telecomunicații, cartele de reîncărcare unică, telefonie mobilă        23.700,00 

Servicii de transport pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 

pentru primirea materialelor/echipamentului antiCovid-19 0,00 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 607,20 

Servicii de pază a buletinelor de vot 1.700,00 

Servicii poștale  44.899,91 

Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 3.396.213,54 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 94.983,27 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 53.370,00 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 76.960,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  3.692.433,92 

Procurarea termometrului non-contact 950,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 4.716,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  5.666,00 

    

Consiliul electoral al circumscripție electorale raionale pentru localităţile din 

stânga Nistrului nr. 37   

Servicii informaționale, acces la internet pentru contabili 600,00 

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

Servicii de locaţiune 2.999,35 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 0,00 

Servicii de pază a buletinelor de vot 0,00 

Servicii poștale  29.914,51 



Indemnizația funcționarilor aparatului consiliului și funcționarilor electorali, 

inclusiv contribuții sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de 

asistență medicală 2.261.060,99 

Procurarea combustibilului pentru recepționarea listelor electorale, invitațiilor la 

votare, legitimațiilor, pentru primirea calculatoarelor, pentru urna mobilă, pentru 

primirea-transmiterea buletinelor de vot, pentru prezentarea proceselor-verbale etc. 114.308,58 

Procurarea rechizitelor de birou: hârtie, saci, clei, creioane, pixuri, calculator, folii, 

mape, dosare etc. 34.619,05 

Procurarea altor materiale, de apă, ceai, cafea pentru ziua votării 51.440,00 

Total alocații bugetare cu caracter general  2.511.142,48 

Procurarea termometrului non-contact 900,00 

Procurarea materialelor antiCovid-19 pentru activitatea consiliului 6.801,00 

Total alocații executate din fondul de rezervă  7.701,00 

 


