Anexă
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 3720 din 18 februarie 2020
RAPORT
asupra realizării activităților prevăzute în Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale
pentru anii 2016-2019
Obiectivul nr. 1. Dezvoltarea și implementarea către 2018 a tuturor modulelor SIAS "Alegeri", inclusiv lansarea proiectului-pilot al votului la
distanță prin intermediul sistemelor electronice
1.1 Realizarea unui studiu de fezabilitate privind introducerea votului la distanță prin intermediul sistemelor electronice, ca metodă de vot alternativă
În vederea evaluării posibilităților de introducere a tehnologiilor moderne de vot în cadrul alegerilor și referendumurilor desfășurate în Republica
Moldova, în perioada 28 martie – 28 iunie 2016, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (PNUD Moldova), a fost realizat
Studiul de fezabilitate „Introducerea votului prin Internet în Republica Moldova: Principalele constatări și recomandări”.
Studiul realizat este structurat pe următoarele compartimente:
- Privire de ansamblu asupra implementării cu succes a sistemului de vot prin Internet la nivel mondial în astfel de țări ca Estonia, Elveția, Norvegia,
Canada și Australia;
- Prezentarea principalelor concepte referitoare la votul prin Internet;
- Analiza situației actuale prin prisma aspectelor legale, tehnice, sociale și politice cu privire la alegeri – mediul conex;
- Recomandările formulate în urma studiului;
- Implementarea preliminară a acțiunilor prioritare;
- Analiza cost–beneficiu.
Scopul studiului a vizat identificarea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor legale, organizaționale și economice care să conducă la
introducerea votului prin internet în Republica Moldova, iar ca obiectiv principal evaluarea fezabilității introducerii votului la distanță prin internet în Republica
Moldova, după modelul altor țări europene care au sisteme electorale similare. În baza analizei a fost propusă realizarea acțiunilor preliminare pentru pilotarea
și punerea în aplicare deplină a noului serviciu.
De asemenea, rezultatele studiului efectuat arată că Republica Moldova dispune de toate condițiile necesare introducerii sistemului de vot prin internet
în viitorul apropiat, precum:
1. O infrastructură internet bine dezvoltată;
2. Un grad ridicat de acoperire a rețelelor mobile;
3. Un nivel adecvat de educație a publicului în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC);
4. Liste electorale fiabile (Registrul de stat al alegătorilor);

5. Toate secțiile de votare echipate cu calculatoare conectate la internet, fiind permanent online și comunicând cu SIAS „Alegeri”.
Principala concluzie a studiului de fezabilitate este că votul la distanță va crește accesibilitatea procesului electoral pentru toți cetățenii Republicii
Moldova, inclusiv pentru cei din străinătate.
În decursul anului 2019 Comisia Electorală Centrală a realizat un șir de acțiuni menite să dezvolte și să adapteze modulele SIASA la cerințele specifice
sistemului electoral aplicabil alegerilor locale generale.
Astfel, în modulul „Admin” a fost implementat funcționalul de generare a turului II pentru alegerile locale, creată posibilitatea de calculare și atribuire
a mandatelor. Totodată, pentru „Registrul de stat al alegătorilor” au fost efectuate lucrări de ameliorare a erorilor de funcțional, cauzate de integrarea cu
modulul „Admin”. De asemenea, a fost introdus funcționalul de generare a listelor electorale în format A4.
Modulul „Verifică-te în RSA” a fost adaptat pentru consumarea datelor din modulul „Admin” și RSA, conform ultimelor modificări și ajustări ale
acestora. În același timp, a fost creat funcționalul de plasare pe pagina www.cec.md a listelor electorale în format A4 pentru fiecare secție de votare, au fost
elaborate hărțile CECE și BESV pentru alegerile locale generale, iar listele electorale în format electronic au fost integrate cu modulul „Hărți”.
Cât privește funcționalitatea modulului „Rotația”, acesta a fost adaptat la noile modificări din modulul „Admin”, pentru a putea consuma datele aferente
alegerilor locale generale.
Modulul „Registrul funcționarilor electorali” urmează a fi dezvoltat într-o versiune nouă, ce va consolida un stoc complex al datelor privind funcționarii
electorali și procesele de instruire. Pentru realizarea acestui proiect a fost contractată o companie, iar la etapa actuală proiectul se află în proces de analiză și
implementare.
1.2 Elaborarea cerințelor tehnice pentru dezvoltarea și testarea modulelor SIAS "Alegeri", prevăzute în Legea nr. 101/2008 cu privire la Concepția
Sistemului informațional automatizat de stat "Alegeri"
Elaborarea cerințelor tehnice pentru modulul „Control financiar”
Pentru a exclude operațiile efectuate manual privind recepționarea, verificarea, digitizarea și publicarea rapoartelor financiare ale concurenților electorali,
a fost luată decizia de a trece la o nouă metodologie de lucru bazată pe procesarea documentelor digitale.
În perioada aprilie – iulie 2016, cu suportul experților Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), au fost elaborați Termenii de referință
destinați elaborării subsistemului informatic „Control financiar” al SIAS „Alegeri”, care să automatizeze procesele de colectare, analiză și asigurare a accesului
public la totalitatea rapoartelor expediate de concurenții electorali către CEC, de asemenea să ofere Comisiei instrumentarul ce ar permite unificarea și
standardizarea procedurilor de raportare, precum și reducerea costului și timpului necesar pentru procesarea datelor.
Pe parcursul anului 2017, în legătură cu modificarea sistemului electoral aplicabil scrutinului parlamentar, cu suportul experților PNUD, au fost revizuiți
Termenii de referință. În cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD, a fost lansată
licitația pentru identificarea companiei dezvoltatoare, care urma să elaboreze și să implementeze sistemul informatic.
Pe parcursul anului 2018 modulul a fost dezvoltat. Cu suportul PNUD Moldova, în martie 2018, a fost contractată compania dezvoltatoare a modulului,
care a lucrat la elaborarea sistemului.

Conform termenilor de referință și analizei de business, în luna mai 2018 a fost elaborată și aprobată sarcina tehnică, după aceasta dezvoltatorul a
elaborat prototipul sistemului.
Pentru testarea/pilotarea modulului „Control financiar” în cadrul alegerilor parlamentare din februarie 2019, au fost realizate instruiri privind
următoarele funcționalități ale modulului pentru raportarea financiară în campania electorală:
- crearea rapoartelor financiare;
- semnarea și expedierea rapoartelor financiare;
- recepționarea rapoartelor financiare;
- examinarea sub aspectul acceptării sau respingerii rapoartelor financiare;
- generarea rapoartelor statistice.
În luna decembrie 2018, versiunea de program propusă spre implementare a fost instalată pe infrastructura CEC, iar în 2019 a fost elaborat și realizat
Planul de instruire privind utilizarea sistemului informatic „Control Financiar”. Totodată, a fost modificat Regulamentul privind finanțarea activității partidelor
politice, prin introducerea obligativității prezentării rapoartelor prin intermediul sistemului informatic, începând cu 1 ianuarie 2020.
Elaborarea cerințelor tehnice pentru modulele „Documentarea” și modulul „Raportare”
În scopul sporirii rapidității și eficienței lucrului în cadrul procesului de dotare a secțiilor de votare cu documente electorale și echipament logistic,
precum și în scopul realizării prevederilor Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepția Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, Comisia
Electorală Centrală, în comun cu partenerii de dezvoltare (PNUD Moldova) și-a propus elaborarea modulului „Documentarea”, aplicație care reprezintă o
soluție informatică, ce va aduce beneficii și impact imediat pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale, în special în perioada electorală, prin optimizarea
procesului de evidență și distribuție a formularelor documentelor electorale, modelelor legitimațiilor și logisticii electorale prin automatizarea inserării datelor
și efectuării calculelor corespunzătoare, inclusiv generarea actelor de predare-recepționare, în baza datelor inserate, separat pentru fiecare unitate administrativteritorială, atât de nivelul al doilea, cât și de nivelul întâi.
În caietul de sarcini destinat elaborării SSI „Documentarea” au fost descrise detaliat aspectele ce privesc arhitectura sistemului informatic, părțile
implicate și rolurile utilizatorilor SSI, modelul funcțional al aplicației, fluxul generic de înregistrare a scrutinelor, a organelor electorale participante la scrutin,
a componenței organelor electorale, a materialelor distribuite în cadrul scrutinului, interfața utilizatorilor, mecanismul de raportare, audit și statistică a
subsistemului. De asemenea, au fost descrise detaliat atât cerințele funcționale față de SSI (cazurile de utilizare), cât și cerințele nefuncționale (performanță,
securitate, protecție, software, hardware, comunicație). Totodată, au fost identificate etapele de implementare a sistemului informatic.
Activitatea privind elaborarea cerințelor tehnice pentru modulul „Raportarea” a fost suspendată în condițiile organizării scrutinului prezidențial din 30
octombrie 2016, inclusiv din lipsa suportului financiar din partea partenerilor de dezvoltare. În aceste condiții, o parte din funcționalul prevăzut pentru acest
modul a fost inclus în aplicația „Documentarea”. Astfel, au fost elaborate atât cerințele tehnice pentru SSI „Documentarea”, cât și aplicația propriu-zisă, fiind
desfășurată faza de implementare a sistemului în septembrie – octombrie 2016, cu ulterioara dare în exploatare.
Pe lângă gestiunea intrărilor și ieșirilor fiecărui tip de materiale pentru fiecare destinație, odată cu generarea automată a actelor de predare-recepționare,
aplicația mai permite și prognozarea cantităților de materiale, ce necesită a fi distribuite pentru fiecare destinație. Astfel, a fost optimizată procedura de achiziție
a bunurilor, reieșind din necesitățile reale și diminuând la maxim posibil cantitățile nedistribuite.

Elaborarea cerințelor tehnice pentru modulul „Verificarea listelor de subscripție”
O sarcină suplimentară, realizată de CEC a vizat elaborarea cerințelor tehnice și implementarea modulului „Verificarea listelor de subscripție”. Astfel,
în scopul automatizării procesului de verificare a listelor de subscripție, precum și în vederea realizării prevederilor Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepția
Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, pe parcursul lunii ianuarie 2016, Comisia Electorală Centrală a elaborat caietul de sarcini destinat
creării subsistemului informatic „Verificarea listelor de subscripție”, parte componentă a blocului de funcții „Pregătirea”. În februarie 2016 a fost elaborată
versiunea „01” a aplicației, care a fost testată și implementată pe parcursul lunii martie 2016, atunci când a avut loc prezentarea, recepționarea și verificarea
listelor de subscripție pentru inițierea referendumului constituțional. Ulterior, în perioada mai – iunie 2016, aplicația a fost supusă unor îmbunătățiri, care au
făcut posibilă utilizarea acesteia și în cadrul scrutinului prezidențial din octombrie 2016.
Funcționalitatea aplicației SSI „Verificarea listelor de subscripție” a permis:
a) îndosarierea listelor de subscripție cu păstrarea trasabilității și identificarea fiecărei file, în cadrul fiecărui dosar, precum și excluderea posibilității de
„migrare” a listelor de la un candidat la altul sau de la o întrebare la alta;
b) verificarea datelor privind domiciliul susținătorilor, conform RSA, raportat la înscrierile din listele de subscripție;
c) identificarea datelor eronate (false) ale susținătorilor incluși în listele de subscripție (acte de identitate inexistente, persoane decedate, date incomplete
etc.);
d) verificarea datelor colectorilor antrenați în procesul de colectare a semnăturilor;
e) verificarea automatizată a semnăturilor care se repetă în aceeași listă, în liste de subscripție diferite și/sau pentru diferite întrebări/candidați;
f) contorizarea semnăturilor valabile și nevalabile ale susținătorilor;
g) generarea datelor de totalizare pe categorii de erori identificate în procesul de verificare, obținerea datelor operative la orice etapă de procesare a
listelor de subscripție.
Dezvoltarea modulului „Înregistrarea prealabilă”
În legătură cu emiterea de către Președintele Republicii Moldova a Decretului nr. 105-VIII din 28 martie 2017, prin care a fost stabilită data de 24
septembrie 2017 pentru desfășurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, în vederea bunei organizări a acestuia,
prin hotărârea nr. 1009 din 4 iulie 20171, Comisia a operat modificări și completări în Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea
CEC nr. 2547 din 21 mai 20142, de asemenea a fost ajustat/dezvoltat modulul „Înregistrarea prealabilă”.
Noile funcții ale modulului și, respectiv, prevederi ale Regulamentului au avut ca scop sporirea accesibilității procesului de înregistrare prealabilă.
Prevederile regulamentare instituie o modalitate alternativă de înregistrare prealabilă care constă în depunerea unei cereri pe suport de hârtie, conform unui
formular aprobat, stabilește perioade diferite pentru înregistrarea prealabilă în funcție de scrutin, concretizează modalitatea de înregistrare prealabilă.
Dezvoltarea și implementarea modulului SIASA „Admin”
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http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=20193&l=ro
http://www.cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulament_%20privind%20%C3%AEnregistrarea%20prealabil%C4%83.pdf

Pe parcursul anului 2017 a avut loc dezvoltarea și implementarea modulului SIASA „Admin”, modul care reprezintă o soluție informatică identificată
de a avea beneficii și impact imediate pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale. Este o soluție informatică îndreptată spre asigurarea necesităților
informatice și informaționale a actorilor implicați în exploatarea SIASA. SIASA „Admin” este o parte componentă a Sistemului Informațional Automatizat
de Stat „Alegeri” reprezentând un modul decuplat din punctul de vedere al dezvoltării aplicației ce realizează integrarea tuturor subsistemelor informatice
(blocuri de funcții/module) ale SIASA curent.
Destinația primordială a SIASA „Admin” este asigurarea CEC cu o soluție informatică performantă destinată gestiunii metadatelor comune tuturor
subsistemelor informatice SIASA și implementării unui mecanism de interoperabilitate între toate subsistemele SIASA și aplicațiile informatice ale Comisiei
Electorale Centrale.
Crearea și implementarea SIASA „Admin” permite CEC să beneficieze de următoarele obiective:
 Crearea unui cadru de interoperabilitate între aplicațiile informatice ale CEC și implementarea unor servicii comune de autentificare, autorizare,
notificare și jurnalizare a tuturor subsistemelor informatice SIASA;
 Realizarea unui mecanism unic destinat gestiunii utilizatorilor tuturor subsistemelor informatice ale SIASA;
 Realizarea unui mecanism unic destinat gestiunii rolurilor și drepturilor de acces ale utilizatorilor tuturor subsistemelor informatice ale SIASA;
 Realizarea unui mecanism unic destinat gestiunii resurselor tuturor subsistemelor informatice ale SIASA în scopul configurării rolurilor și strategiilor
de acces la acestea, tranzițiilor fluxurilor de lucru și politicii de jurnalizare a evenimentelor de business;
 Centralizarea principiilor de administrare și utilizare a metadatelor comune funcționalității tuturor subsistemelor informatice ale SIASA.
Arhitectura SIASA „Admin” este de tip client-server de minim 3 niveluri, care exclude interacțiunea directă a aplicației cu baza de date, bazată pe
tehnologiile WEB.
Acesta acoperă toate obiectele informaționale identificate din cadrul SIASA și le integrează în sine, asigurând un instrument de gestiune unificat care
permite:
- Identificarea resurselor de aplicații externe conectate la aplicație pentru asigurarea gestiunii centralizate a acestora;
- Definirea „rolurilor” drepturilor de acces la interfața utilizator a aplicațiilor informatice aferente SIASA;
- Definirea „profil utilizator” a aplicațiilor conectate și SIASA „Admin” propriu-zis;
- Configurarea scrutinelor – cel mai important obiect al SIASA „Admin”, acesta va fi preluat de toate aplicațiile conectate și reutilizat pe întreg ciclul
de viață al unui scrutin;
- Definirea Nomenclatoarelor SIASA „Admin”, care este alimentat cu totalitatea de nomenclatoare existente utilizate de SIASA și aplicațiile conectate
la SIASA „Admin”.
- Notificarea și jurnalizarea aplicațiilor.
Integrarea modulului SIASA „Rotația” cu SIASA „Admin”

Aplicația „Rotația” a fost integrată cu modulul SIASA „Admin”, fiind astfel implementată autentificarea și autorizarea utilizatorilor din punctul unic
de acces. Totodată, au fost configurate notificările per aplicație și utilizatori, a fost implementată jurnalizarea centralizată a acțiunilor, implementat serviciul
specializat de date oferit de SIASA „Admin” pentru căutarea persoanei sau a actului de identitate.
În bara de sus sunt prezentate notificările la nivel de aplicație și utilizator, expediate prin intermediul modulului SIASA „Admin”.
Meniul utilizatorului permite trecerea rapidă atât la aplicația SIASA „Admin”, cât și la alte aplicații pentru care utilizatorul are permisiuni de acces.
Trecerea de la o aplicație la alta se efectuează fără autentificare repetată.
Verificarea informațiilor personale ale candidaților înregistrați în modulul „Rotația” se efectuează prin intermediul serviciului de verificare a
persoanelor din SIASA „Admin”.
Elaborarea caietului de sarcini pentru adaptarea SIASA la sistemul electoral mixt
După ce a fost introdus sistemul de vot mixt în cazul alegerilor parlamentare, a fost necesară reingineria subsistemelor informatice ale SIASA. Pentru
aceasta au fost demarate lucrări de operare a modificărilor în subsistemele informatice, inclusiv au fost dezvoltate aplicații noi, prevăzute în planul de
modernizare continuă a SIASA. Pe parcursul anului 2017 a fost elaborat caietul de sarcini destinat adaptării SIASA la sistemul electoral mixt, modificare ce
presupune ajustarea la particularitățile acestui sistem a următoarelor blocuri de funcții ale SIASA:
a) BF „Pregătirea”;
b) BF „Liste electorale”;
c) BF „Votarea.
În acest context urmează a fi adaptate cerințelor sistemului electoral mixt următoarele aplicații informatice:
d) SSI „SIASA Admin”;
e) SSI „Registrul de Stat al Alegătorilor”;
f) SSI „Verifică-te în RSA”;
g) SSI „Prezența la vot”;
h) SSI „Rezultate preliminare”.
Adițional, conform planului de dezvoltare și modernizare a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”, urmează a fi aplicate următoarele
categorii de modificări în aplicațiile enumerate mai sus:
i) SSI „SIASA Admin” – dezvoltarea serviciilor WEB necesare interacțiunii cu subsistemele informatice SIASA și serviciile de platformă MCloud.
j) SSI „Registrul de Stat al Alegătorilor” – renunțarea la unele funcționalități native prin reutilizarea funcționalităților furnizate de SSI „SIASA
Admin”. Implementarea semnăturii electronice în procesele de business ale SSI „Registrul de Stat al Alegătorilor”.
k) SSI „Verifică-te în RSA” – renunțarea la unele funcționalități native prin reutilizarea funcționalităților furnizate de SSI „SIASA Admin”.
l) SSI „Prezența la Vot” – optimizarea proceselor de furnizare a datelor primare destinate generării rapoartelor și infograficelor de prezentare în timp
real a prezenței la vot a alegătorilor.

m) SSI „Rezultate Preliminare” – optimizarea proceselor de furnizare a datelor primare destinate generării rapoartelor și infograficelor de prezentare
în timp real a rezultatelor votării. Implementarea infrastructurii de semnătură electronică în procesele de business ale SSI „Rezultate Preliminare”.
În baza experienței acumulate și a planului de dezvoltare și modernizare a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” s-a considerat
oportun de a dezvolta o aplicație nouă a SIASA: Platforma de Raportare a SIASA, destinată furnizării mecanismelor de configurare și generare a documentelor
și rapoartelor SIASA. Astfel, urmează a fi configurate, implementate și generate toate rapoartele subsistemelor informatice supuse reingineriei, exclusiv prin
intermediul Platformei de Raportare a SIASA.
Integrarea modulului SIASA „Buletin de vot” cu SIASA „Admin”
Modulul „Buletin de vot” a fost cuplat la modulul SIASA „Admin” cu utilizarea serviciilor de date, ceea ce permite:
- preluarea informației despre alegeri/ referendumuri pentru care este nevoie de obținut buletin de vot;
- preluarea informației despre secțiile de vot constituite;
- preluarea informației despre concurenții electorali înregistrați;
- preluarea siglelor grafice ale concurenților electorali.
În baza acestor date are loc generarea buletinelor de vot și pregătirea acestora pentru tipar.
Modulul „Buletin de vot” oferă, de asemenea, următoarele funcționalități:
 selectarea modelului buletinului de vot după care are loc generarea buletinelor de vot finale. Sunt posibile variații ale modelui buletinului de
vot pentru alegeri repetate și/sau turul 2;
 generarea grilei de tiraj tipografic pentru fiecare secție de votare în două limbi;
 importarea grilei de tiraj tipografic;
 ajustarea siglei concurentului electoral;
 ajustarea vizuală a numelui candidatului pe buletinul de vot în cazul abaterilor;
 previzualizarea buletinului de vot pentru fiecare secție de votare.
1.3 Conlucrarea intensă cu ministerele şi alte autorităţi de resort, deținătoare a registrelor de stat, în vederea automatizării procedurilor electorale
În perioada semestrului I a anului 2016 a fost semnat Acordul de colaborare între Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) și Comisia Electorală
Centrală, fapt ce a permis inițierea procedurii de schimb de date prin MConnect cu Departamentul Instituții Penitenciare prin configurarea platformei
informaționale de interconectare CEC – E-Gov. Responsabilii din cadrul Comisiei au participat la ajustarea actelor normative și politicilor de securitate
aprobate de CEC în scopul înregistrării ulterioare a sistemelor informaționale în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, deținut de
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).

În urma semnării Acordului menționat supra, a devenit posibilă utilizarea de către CEC a platformei de interoperabilitate (MConnect) și a serviciilor
electronice guvernamentale, relevante automatizării procesului electoral. Ca rezultat, în perioada ianuarie - februarie 2016, au avut loc o serie de ședințe de
lucru cu referire la schimbul de date dintre CEC și Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, în urma cărora a fost elaborat un plan de
acțiuni, ce a inclus activitățile fiecărei instituții implicate în realizarea schimbului de date propus. În urma implementări i planului de acțiuni, pe parcursul
anului 2016, au fost elaborate și aprobate anexele la Acordul menționat, ce țin de consumul de date, a fost elaborat și testat serviciul web de consum de date,
a fost configurată medierea și accesul pentru CEC la web serviciul MConnect. În octombrie 2016 a fost realizată interconectarea sistemului informațional al
DIP cu RSA, prin intermediul platformei MConnect. În rezultatul acestei interacțiuni, va spori calitatea listelor electorale prin excluderea din listele de la
domiciliu a persoanelor aflate în detenție și arondarea alegătorilor menționați la secția de votare în raza căreia se află penitenciarul.
În anul 2017, Comisia Electorală Centrală a fortificat relațiile de colaborare cu autoritățile deținătoare ale registrelor de stat, precum: Agenția Servicii
Publice (creată în urma restructurării administrației publice centrale de specialitate) și Instituția Publică „Centrul de Guvernare Electronică”, prin semnarea
Acordului privind contribuirea la implementarea Proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” implementat de
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Conform prevederilor Acordului, părțile vor conjuga eforturile pentru creșterea încrederii electoratului față de datele oferite de Registrul de Stat al
Alegătorilor prin dezvoltarea Sistemului Informatic al Actelor de Stare Civilă, dezvoltarea Sistemului Informatic al Registrului de Stat al Adreselor în scopul
delimitării teritoriale a secțiilor de votare și arondarea alegătorilor la secțiile de votare, implementarea noului cadru legal privind schimbul de date, facilitarea
schimbului de date și a interoperabilității între instituțiile publice care generează date importante pentru procesele electorale.
În vederea realizării obiectivelor, reprezentanții părților au avut mai multe ședințe de lucru unde au discutat atât aspectele tehnice, cât și cele organizatorice
aferente procesului de interconexiune a sistemelor de date cu scopul de a îmbunătăți calitatea listelor electorale.
Un bun rezultat al Comisiei în anul 2017 a fost înregistrarea sa în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal ca urmare a colaborării
cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Pornind de la importanța recunoscută pe plan internațional a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, au fost întreprinse mai multe acțiuni de
elaborare/ajustare a cadrului normativ intern al Comisiei prin instituirea a noi reguli interne în vederea realizării prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecția datelor cu caracter personal, ale Hotărârii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea
securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, precum și ale Regulamentului
Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012.
Astfel, prin decizia Centrului nr. DD-1502104404716 din 07 august 2017 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a fost înregistrată în calitate
de operator de date cu caracter personal.
La inițiativa Ministerului Afacerilor Interne a fost creat un grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea unui proiect de lege care să reglementeze
evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care le-au săvârșit, să stabilească principiile și regulile evidenței unice, drepturile
și obligațiile furnizorilor de informație prin crearea unui Registru unic al contravențiilor. Având în vedere că una din atribuțiile Comisiei este inițierea
procedurii contravenționale în privința partidelor politice care nu prezintă rapoartele financiare, reprezentantul CEC a participat la ședințele de lucru ale
grupului și, în limita competenței instituționale, au fost înaintate propuneri la proiectul de lege.

Organizarea alegerilor parlamentare din anul 2019 a necesitat alinierea componentelor Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” la
sistemul electoral mixt (proporțional și majoritar), care prevede că într-o circumscripție națională se aleg 50 de deputați conform sistemului proporțional, iar
în circumscripțiile uninominale se aleg 51 de deputați după sistemul electoral majoritar.
Ca urmare, prin Legea nr. 223 din 25.10.18 (în vigoare din 23.11.18), Parlamentul a modificat Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat
„Alegeri”, oferindu-i Comisiei Electorale Centrale, în calitate de deținător al SIAS „Alegeri”, competențe de a reglementa procedura de acces și utilizare a
sistemului în scopul implementării depline a acestuia, iar în calitate de operator de date cu caracter personal, de a înregistra componentele SIAS „Alegeri” la
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile cadrului normativ. Cu referire la integrarea SIAS „Alegeri” cu
alte registre electronice de stat, pe parcursul anului 2018 a fost realizată integrarea SIASA cu serviciul M-Sign. În acest sens, a fost elaborat și acordul adițional
de schimb de date pentru conectarea modulului „Control financiar” prin platforma M-Connect la serviciile electronice ale Serviciului Fiscal de Stat.
Cât privește conlucrarea CEC cu ministerele și autoritățile de resort în perioada electorală, prin hotărârea CEC nr. 1914 din 11 decembrie 2018 au fost
stabilite responsabilități suplimentare pentru unele autorități ale administrației publice centrale și instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a
alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
În perioada de referință, autoritățile vizate au prezentat informațiile corespunzătoare atribuțiilor și competențelor, iar Comisia, prin hotărârile sale, a
luat act de informațiile prezentate.
1.4 Participarea la crearea și punerea în aplicare a Registrului de stat al adreselor în scopul delimitării teritoriale a secțiilor de votare și arondarea
alegătorilor
Pe parcursul perioadei de referință, în cadrul unei serii de ședințe comune PNUD – CEC – Agenția Servicii Publice – compania dezvoltatoare (iELLODEV SRL) a fost discutat și aprobat proiectul tehnic pentru elaborarea sistemului informatic „Registrul de Stat al Adreselor” (SRS și SDD) în baza caietului
de sarcini. Ulterior, a fost inițializată faza de dezvoltare și testare a sistemului informațional menționat, activitate continuată în cadrul proiectului „Consolidarea
democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD. Sistemul informatic „Registrul de Stat al Adreselor” este parte
componentă a Sistemului Informațional Național Geografic și reprezintă un registru, care va conține clasificatorul unităților administrativ-teritoriale ale
Republicii Moldova (municipii, raioane, orașe, comune, sate), precum și elementele de bază ale infrastructurii (străzi, stradele, clădiri, intrări, etc.), calificate
ca adrese ale obiectelor fizice. Registrul va conține un identificator special pentru fiecare entitate de evidență și caracteristicile de bază ale acesteia (nume,
data creării, data lichidării, etc.), dar și hotarele unităților administrativ-teritoriale, axele străzilor, delimitatoarele clădirilor, intrările și poziționarea exactă a
adresei. Sistemul va permite identificarea elementelor de infrastructură urbană și rurală, care constituie obiecte de evidență pentru alte sisteme informatice
departamentale și interdepartamentale.
Prin dezvoltarea sistemului menționat se va obține:
- dezvoltarea unei baze organizaționale și informaționale unice pentru o evidență centralizată a unităților administrativ-teritoriale și a planurilor de
adrese per localități;
- asigurarea autorităților publice cu informații autentice, veridice și complexe în scopul desfășurării unor cercetări operative și multilaterale în cadrul
exercitării actului administrativ;

- promovarea eficientă a politicilor de stat în organizarea teritorial-administrativă a țării;
- dezvoltarea unei platforme integrate destinate sistemelor informatice departamentale și interdepartamentale;
Beneficiari direcți ai sistemului vor fi autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice, mediul de afaceri, precum și cetățenii, care, prin specificul
activității desfășurate, solicită acces la o bază de date autentică a sistemului de adrese a Republicii Moldova.
1.5 Instruirea și certificarea operatorilor SIAS "Alegeri" din cadrul tuturor birourilor electorale, cu respectarea principiului egalității de gen
La data de 11 mai 2016, CICDE în colaborare cu responsabilii din cadrul CEC au organizat un seminar de instruire pentru operatorii SIAS „Alegeri”
din cadrul BESV constituite în vederea desfășurării alegerilor locale noi ale primarilor din comuna Ochiul Roş, raionul Anenii Noi şi comuna Sărata-Galbenă,
raionul Hânceşti din 15 mai 2016.
În acest scop, a fost pusă la dispoziție platforma de training a SIASA (platformă similară celei din ziua alegerilor însă cu date personale fictive), au fost
elaborate seturi de exerciții pentru simularea utilizării aplicației ca și în ziua desfășurării scrutinului. Prin act de predare-recepționare, fiecărui operator, i-a
fost pus la dispoziție un laptop și conexiune la Internet 3G (Orange, Moldcell).
Seminarul a fost desfășurat la sediul CICDE, numărul participanților fiind de 18 persoane. Din numărul celor participanți la instruire, CICDE a certificat
18 persoane, dintre care: 16 bărbați și 2 femei.
Totodată, în cadrul scrutinului prezidențial din 30 octombrie 2016, începând cu data de 15 octombrie, pentru a asigura familiarizarea utilizatorilor cu
echipamentul și softul necesar, a fost lansată platforma online de training pentru operatorii SIAS „Alegeri”, care reprezintă o simulare a modulului „Prezența
la vot și procese-verbale”. În cadrul trainingului, au fost antrenați peste 4000 de operatori SIAS „Alegeri”, cărora le-a fost pusă la dispoziție platforma de
training a SIASA (platformă similară celei din ziua alegerilor), au fost elaborate seturi de exerciții pentru simularea utilizării aplicației ca și în ziua desfășurării
scrutinului.
Concomitent cu alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 s-au desfășurat și alegerile locale noi ale primarilor în localitățile Iserlia, raionul
Basarabeasca, Bucuria, raionul Cahul, Gălășeni, raionul Râșcani și Gălești, raionul Strășeni, precum și un referendum local de revocare a primarului satului
Pitușca, raionul Călărași. În acest sens, 14 operatorii SIAS „Alegeri” au fost instruiți pentru a putea opera cu datele din ambele tipuri de scrutin în cadrul
modulului „Prezența la vot și procese-verbale”.
În vederea organizării referendumurilor locale și alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 14 mai și 19 noiembrie 2017, Comisia Electorală centrală
în comun cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală (CICDE) au desfăşurat seminare de instruire pentru
operatorii SIAS ,,Alegeri” din cadrul secţiilor de votare.
În cadrul scrutinelor locale, desfășurate pe parcursul anului 2017, au fost instruiți circa 650 operatori ai modulului SIASA „Prezența la vot”. În acest
scop, a fost pusă la dispoziție platforma de training a SIASA (platformă similară celei din ziua alegerilor, însă cu datele personale obfuscate), au fost elaborate
seturi de exerciții pentru simularea utilizării aplicației ca și în ziua desfășurării scrutinului. Prin act de predare-recepționare, fiecărui operator i-a fost pus la
dispoziție un laptop și conexiune la internet 3G (Orange, Moldcell).
În vederea organizării alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 20 mai 2018 și a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Comisia Electorală
centrală în comun cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală (abreviat – CICDE) au desfășurat seminare

de instruire pentru circa 600 operatori SIAS ,,Alegeri” din cadrul secţiilor de votare, antrenați în organizarea alegerilor locale noi. Operatorii au fost instruiți
la distanță sau în cadrul sesiunilor de instruire organizate împreuna cu administrația publică locală.
Pentru gestionarea Registrului de stat al alegătorilor, CICDE a instruit în perioada 18-20 decembrie 2018 utilizatorii autorizația ai RSA (registratori –
persoane desemnate responsabile de listele electorale din cadrul APL). La cele 9 seminare desfășurate (6 planificate inițial și 3 instruiri suplimentare, la
solicitarea registratorilor) au participat 243 din cele 300 persoane invitate, rata de participare constituind 81%.
Grupul-țintă a fost format din registratorii care au avut experiență mai mică de un an în actualizarea listelor electorale la momentul instruirii şi
registratorii care au întâmpinat dificultăți în exercitarea atribuțiilor. Instruirea, bazată pe exerciții practice la calculator, a fost axată pe sporirea calității listelor
electorale, prin soluționarea neconcordanțelor în datele privind adresa alegătorilor și alocarea la secțiile de votare. Este de menționat faptul că din numărul
total de 902 registratori la nivel de republică, în 485 de localități se constituie, de regulă, câte o secție de votare, ceea ce exclude eventualele erori la arondarea
alegătorilor în secțiile de votare. Prin urmare, potențialii participanți la instruiri sunt doar persoanele nou-desemnate în funcție în cadrul APL.
În vederea organizării și desfășurării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, CEC în comun cu CICDE, în perioada 06 – 12 octombrie 2019,
au organizat 92 de seminare pentru operatorii SIASA din cadrul organelor electorale. La seminare au participat 3085 de persoane, dintre care 799 bărbați și
2286 femei.
De asemenea, a fost elaborat și aprobat Raportul cu privire la instruirile desfășurate pentru operatorii SIASA.
1.6 Desfășurarea proiectului-pilot privind utilizarea votării la distanță prin intermediul sistemelor electronice în cadrul următoarelor alegeri parlamentare
ordinare
Nerealizat
Implementarea votului prin Internet presupune în primul rând adoptarea unei decizii politice durabile de acceptare în linii mari a acestui sistem de către
toate partidele politice. Această acceptare fiind esențială, deoarece introducerea votului prin Internet, cu autorizarea tuturor reglementărilor necesare, va
implica, inevitabil, cheltuieli semnificative în termeni financiari și de resurse umane, iar randamentul acestei investiții va fi unul pe termen lung. Proiectulpilot de votare prin Internet fără efecte legale urma a fi realizat înainte de alegerile parlamentare din 2018, iar pilotarea sistemului ar fi trebuit să ofere soluții
tehnice, operaționale și de securitate, ca și în cazul în care ar fi fost desfășurate alegeri cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal, cu excepția valabilității
legale a rezultatelor. Aceasta reprezintă o cerință importantă atât pentru testarea securității și fiabilității sistemului de votare prin Internet, cât și pentru
colectarea de opinii valoroase din partea experților și a societății civile. Întrucât perioada de timp necesară pentru pregătirea proiectului-pilot ar trebui să nu
fie mai mică de 18 luni, dezvoltarea și testarea sistemului a fost amânată, în anul 2017, când Comisia și-a fortificat eforturile în vederea elaborării unei viziuni
de ansamblu privind argumentarea dezvoltării și adaptării modulelor SIASA la specificul sistemului electoral mixt aplicabil scrutinului parlamentar, introdus
prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral, Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului
în Parlament), fiind propuse arhitecturi eventuale de conceptualizare a modulelor și cerințele funcționale de implementare a acestora.

Obiectivul nr. 2. Sporirea accesibilității procesului electoral
2.1 Perfecționarea mecanismului legal de constituire a secțiilor de votare în străinătate
Potrivit datelor procesate la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în secțiile de votare deschise în străinătate au votat circa 65 de mii de alegători,
iar la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 – 73 311 de alegători. Astfel, an de an, se atestă o continuă creștere a acestei cifre, în 2016 aceasta ajungând
la un nou record, când la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în cadrul turului doi de scrutin, în afara țării au votat 138720 alegători.
Astfel, pentru o mai bună organizare și desfășurare a procesului de votare pentru concetățenii noștri aflați peste hotarele țării, în cadrul grupului de lucru
interinstituțional creat, au fost elaborate propuneri de modificare a art. 29 1 alin. (1) din Codul electoral. Propunerile formulate vizează posibilitatea constituirii
unei circumscripții electorale și, respectiv, a unui consiliu electoral separat (excluderea din competența CECEM Chișinău) pentru cetățenii Republicii Moldova,
care în perioada electorală se află în străinătate. Totodată, a fost analizată și propunerea de instituire a caracterului obligatoriu a procedurii de înregistrare
prealabilă a alegătorilor din afara țării, iar rezultatele înregistrării să servească drept temei de bază pentru constituirea secțiilor de votare suplimentare celor de
pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare. Conform prevederilor legislației electorale în vigoare, înregistrarea prealabilă nu este obligatorie, iar
extinderea perioadei stabilite pentru înregistrare până la 6 luni a influențat nesemnificativ majorarea numărului de înregistrări în acest sens (2404 de persoane
înregistrate la alegerile parlamentare din 2014; 3570 de înregistrări prealabile la alegerile prezidențiale din 2016).
La capitolul pefecționării mecanismului legal de constituire a secțiilor de votare în străinătate este de menționat că prin Legea nr. 147 din 15 iulie 2016
cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a fost revăzut art. 29 1 alin. (3) din Codul electoral, fiind
stabilite 2 criterii de bază pentru constituirea secților de votare din afara țării „…., în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate și a numărului
alegătorilor care au participat la scrutinul precedent. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.”.
În scopul corelării dispozițiilor Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010, cu noile prevederi ale Codului electoral, adoptate prin Legea nr. 147 din 15 iulie 2016, Comisia a
aprobat hotărârea nr. 123 din 23 august 20163 pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați
peste hotarele țării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010.
De asemenea, în scopul reglementării noilor proceduri şi condiţii de înregistrare prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua
alegerilor se vor afla în străinătate, precum şi în temeiul prevederilor art.18, 22 lit. c), 29 1 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Comisia Electorală Centrală a revizuit, prin hotărârea nr. 4783 din 14 iunie 20164, Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii
Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014.
Activitatea grupului de lucru instituțional privind modificarea Codului electoral și a legislației conexe a fost sistată în l egătura cu organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, urmând a fi reluată în perioada următoare de gestiune, fiind
luate în considerare, în cadrul dezbaterilor și elaborării de propuneri legislative, carențele depistate în rezultatul organizării scrutinului prezidențial.
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La data de 20 iulie 2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 154 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 5, prin care au
fost aduse mai multe amendamente Codului electoral. Potrivit noilor reglementări ale Codului, au fost suplinite criteriile în baza cărora se vor deschide secțiile
de votare din străinătate.
Astfel, dacă la ultimele alegeri naționale, pentru constituirea secțiilor de votare peste hotare, în afară de cele pe lângă misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale Republicii Moldova, erau stabilite 2 criterii: înregistrarea prealabilă a cetățenilor cu drept de vot și numărul de alegători care au participat la
scrutinul precedent, atunci actualele prevederi obligă a ține cont de 5 criterii:
a) informațiile deținute de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din țările de reședință;
b) informațiile deținute de către autoritățile publice centrale, inclusiv datele statistice oficiale relevante;
c) informațiile obținute din înregistrarea prealabilă a cetățenilor care intenționează să voteze în străinătate;
d) numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent;
e) alte date relevante, obținute de autoritățile publice centrale, la solicitare, din partea autorităților țării de reședință, în condițiile legii.
O altă modificare introdusă prin Legea nr. 154 din 2017, menită să îmbunătățească mecanismul de funcționare a secțiilor de votare deschise în afara țării
la alegerile parlamentare, rezidă în constituirea consiliului electoral distinct cu sediul în mun. Chișinău care va gestiona buna activitate a secțiilor de votare
din străinătate.
De menționat că necesitatea constituirii unui consiliu electoral aparte a fost identificată și de grupul de lucru interinstituțional creat de CEC cu scopul de
a modifica Codul electoral și, după caz, legislația conexă.
2.2 Dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismelor eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral, cu respectarea principiului
egalității de gen
Studiul „Mecanisme eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral” a fost realizat în conformitate cu activitățile prevăzute în
Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4496 din 9 februarie 2016. Scopul studiului a constat
în descrierea situației curente privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, relevarea bunelor practici în domeniu aplicate în alte
țări și formularea propunerilor realizabile în țara noastră cu privire la mecanismele de incluziune tot mai sporită a categoriei respective în procesul electoral.
Pornind de la tendința actuală globală de a atrage în procesele sociale toate grupurile care într-un fel sau altul sunt marginalizate, indiferent de cauze –
fie medicale, fie religioase, fie tradiționale, fie din lipsa resurselor, autorii studiului şi-au formulat obiectivul de a prezenta cele mai bune practici în domeniul
de referință și de a propune soluții realizabile în condițiile Republicii Moldova.
Categoria de cetățeni către care se îndreaptă atenția autorilor studiului sunt persoanele cu dizabilități și aici se au în vedere nu numai alegătorii, persoanele
care au drept de vot, dar și persoanele care încă nu au atins vârsta de 18 ani. Incluziunea este termenul care definește acest proces.
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Deși își anunță permanent politica de austeritate socială, Republica Moldova a ratificat în anul 2010 Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilități și și-a asumat angajamente definite în acte legislative de referință, precum Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilităţi. În elaborarea politicilor de incluziune a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova apar bariere de care trebuie ținut cont, fiind vorba în
primul rând de insuficiența generalizată a resurselor financiare. Bugete limitate au atât autoritățile care sunt chemate să asigure condiții egale pentru toți
cetățenii în toate sferele sociale, inclusiv în domeniul electoral, cât și persoanele cu dizabilități care, de regulă, au un venit neîndestulător, au un nivel de
instruire mai modest și mai puține oportunități economice pentru a și-l asigura.
În pofida acţiunilor întreprinse pe parcursul ultimilor ani atât la nivel naţional, cât şi local, accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de
infrastructură socială şi educaţie, obstacolele şi limitările de încadrare în câmpul muncii, persistenţa modelului medical în stabilirea invalidității, precum şi
predominarea formelor rezidenţiale de protecţie socială continuă să rămână provocări majore ale sistemului actual de protecţie socială a acestei categorii de
persoane.
În mare parte, studiul se bazează pe rezultatele chestionarelor de evaluare a nivelului de accesibilitate și dotare cu echipament logistic a secțiilor de
votare, distribuit către APL în luna aprilie 2016.
De asemenea, la elaborarea studiului au fost analizate și datele cuprinse în documentele electorale întocmite de organele electorale inferioare în cadrul
alegerilor locale generale din anul 2015. Studiul a fost publicat în Buletinul informativ al CEC nr. 15 6.
Concomitent, reprezentanții CEC au participat la un atelier de lucru cu tema „Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale”, desfășurat în
perioada 23-26 noiembrie 2016, la Praga, Republica Cehă. Atelierul de lucru a fost organizat sub egida Comisei Europene, Ministerul Afacerilor Externe a
Republicii Cehe, Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) și a reunit reprezentanți ai instituțiilor de management electoral și ai organizațiilor
non-guvernamentale, care acționează pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități din șase țări – Republica Moldova, Ucraina,
Republica Armenia, Georgia, Republica Azerbaidjan și Republica Belarus.
Scopul atelierului a constat în familiarizarea participanților cu metodele de accesibilizare a procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități și
realizarea unui schimb de experiență și bune practici ale statelor participante la atelier.
Concluzia formulată în urma participării la seminar este că asigurarea unui proces electoral accesibil continuu trebuie să fie una dintre provocările majore
pentru state, care necesită depunerea unor eforturi semnificative atât din partea autorităților electorale, cât și din partea organizațiilor non-guvernamentale,
autoritățile publice locale, organului legislativ al statului, iar nivelul de accesibilitate la procesul electoral poate fi crescut doar prin stabilirea unei strategii
concrete, adaptată la rigorile internaționale existente7.
Facilitarea accesibilității procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități constituie o prioritate a Comisiei Electorale Centrale, care, împreună cu
partenerii săi de dezvoltare, întreprinde măsuri pentru a spori implicarea și participarea acestei categorii de alegători în organizarea și desfășurarea alegerilor,
în corespundere cu Constituția Republicii Moldova și cu angajamentele internaționale asumate.
În cadrul ultimelor scrutine naționale, Comisia Electorală Centrală realizează, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și al
organizațiilor neguvernamentale, diverse acțiuni în acest sens, precum și de promovare a politicilor, programelor și inițiativelor coerente privind incluziunea
persoanelor cu dizabilități în alegeri, care să fie în concordanță cu standardele europene și internaționale în domeniul electoral, și totodată să asigure accesul
neîngrădit și nediscriminatoriu al persoanelor cu dizabilități la procesul electoral. În acest scop Comisia studiază și aplică în mod continuu mecanisme menite
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să asigure participarea neasistată a tuturor categoriilor de alegători la procesul electoral, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Astfel, pe parcursul anului 2017
a fost efectuată o analiză a practicilor altor state pentru identificarea echipamentelor logistice electorale aplicabile pentru asigurarea unui proces electoral
incluziv în Republica Moldova. În urma efectuării analizei, au fost identificate instrumente suplimentare care pot facilita exercitarea dreptului la vot de către
persoanele cu dizabilități și mecanisme alternative care pot asigura un proces electoral incluziv.
Pe parcursul anului 2017, Comisia a continuat să promoveze incluziunea în procesul electoral pentru persoanele cu dizabilități prin participarea la
diverse evenimente organizate în acest sens. Astfel, la 26 septembrie 2017, reprezentanții CEC au luat parte la masa rotundă cu tema „Rolul statului în
asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități”, în cadrul căreia au fost prezentate două rapoarte cu privire la studiile efectuate de
experții Filialei din Chișinău a Adunării Interparlamentare a CSI.
Similar scrutinelor naționale, la alegerile locale noi și referendumurile locale desfășurate în anul 2017, persoanele cu dizabilități de vedere au putut
vota cu ajutorul plicurilor-șablon, secțiile de votare fiind dotate cu echipament de vizualizare a textului: lupe, iluminare suplimentară etc., iar pentru persoanele
cu dizabilități locomotorii au fost instalate cabine speciale.
Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și al persoanelor cu copii în căruțuri, în conformitate cu art. 30 alin. (2) din Codul
electoral, sediile secţiilor de votare trebuie să fie amenajate astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens, CEC îndeamnă
autoritățile publice locale să depună eforturile necesare pentru a instala rampe de acces la intrarea în sediile secțiilor de votare, în conformitate cu Declarația
CEC privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități 8 și prevederile Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral
pentru persoanele cu dizabilități, aprobat de CEC prin hotărârea nr. 4463 din 26 ianuarie 20169.
Mecanismele eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral urmează a fi elaborate și dezvoltate la fiecare etapă a procesului
electoral. Astfel, pentru a spori gradul de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la următoarele alegeri parlamentare ordinare, în anul 2017 a fost
elaborat conceptul Ghidului alegătorului în limbajul Braille, pentru care se planifică realizarea unei versiuni audio a acestuia, de asemenea o versiune a ghidului
într-un format adaptat necesităților persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale. Ghidul va oferi o imagine de ansamblu asupra alegerilor parlamentare
care vor avea loc în baza sistemului electoral mixt, va defini principalele noțiuni ce țin de acest proces și va prezenta detalii despre specificul alegerilor
parlamentare.
În calitatea sa de organ de stat constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală întreprinde în mod continuu acțiuni
menite să asigure condiții de participare neasistată la procesul electoral a persoanelor cu dizabilități. Astfel, pe parcursul anului 2018, în procesul de revizuire
a cadrului normativ al Comisiei Electorale Centrale prin prisma aplicării sistemului electoral mixt în cadrul alegerilor parlamentare, au fost ajustate prevederile
Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2625 din 12 august 2014, prin
stabilirea regulilor ce vizează amplasarea secțiilor de votare în sedii accesibile și prin fixarea rigorilor noi privind acce sibilitatea traseelor către acestea, a
intrărilor în secțiile de votare, delimitarea căilor de acces etc.
Conform prevederilor instrucțiunii, la cererea organelor administrației publice locale, dotările secţiilor de votare au fost completate cu un număr
suplimentar de cabine de vot pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.
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În vederea facilitării procesului de votare al persoanelor cu dizabilități de vedere în cadrul alegerilor parlamentare și a referendumului republican
consultativ din 24 februarie 2019, Comisia Electorală Centrală, urmare a conlucrării cu Asociația Nevăzătorilor din Moldova, a aprobat modelul pliculuișablon pentru buletine de vot, dar și un poster în format A1 „Procedura de vot în limbajul semnelor” ce conținea și QR coduri, care în urma scanării
redirecționează alegătorii cu deficiențe de auz la fișiere video de pe canalul YouTube unde se explică procedura de vot prin limbaj mimico-gestual.
De asemenea, pe parcursul anului 2018, CEC a realizat sesiuni de informare în colaborare cu organizații non-guvernamentale specializate pe domenii
de dizabilitate (vizuale, auditive, locomotorii, psihosociale și intelectuale), cu suportul PNUD Moldova. De asemenea, au fost elaborate și distribuite materiale
informative și motivaționale, precum „Ghidul Alegătorului”, versiunea „Ușor de citit, ușor de înțeles” (în română și rusă) dedicat persoanelor cu dizabilități
intelectuale și dificultăți de învățare, care conține texte simple însoțite de imagini sugestive despre alegeri și cum se exe rcită dreptul la vot. Până a fi editat,
Ghidul a trecut un „test” prealabil, în cadrul unor exerciții și simulări pentru persoane cu diverse dizabilități, desfășurate în municipiile Chișinău, Bălți și
Comrat. La ateliere au participat în jur de 130 de persoane cu dizabilități, experți, voluntari, funcționari electorali şi jurnaliști. Scopul acestor exerciții a constat
în prezentarea tehnicilor și instrumentelor prin care alegătorii cu necesități speciale să-și poată exercita dreptul la vot. În acest mod funcționarii au avut ocazia
să exerseze și să simtă la propriu necesitățile speciale ale unei persoane în scaun rulant, utilizator de baston alb sau cu deficiențe de vorbire și auz.
Broșurile „Democrația contează – Participă!” și „Democrația se învață” au fost tipărite în limbaj Braille și audio cu același conținut, dedicate
persoanelor cu dizabilități de vedere. De menționat că broșura „Democrația contează – Participă!” a fost realizată în patru limbi, iar posterul informativ privind
sistemul mixt în trei limbi: română, rusă, găgăuză.
În perioada iunie-august 2019, la comanda CEC și PNUD Moldova, Alianța „INFONET” și partenerii săi au efectuat în premieră pentru Republica
Moldova auditul unui număr de 612 clădiri cu destinație publică din raioanele Edineț, Hâncești, Căușeni, municipiile Chișinău și Bălți, precum și din UTA
Găgăuzia, în care și-au avut sediul secțiile de votare. Acest număr reprezintă peste 30 la sută din toate secțiile de votare constituite. Evaluarea a fost făcută de
monitorii accesibilității, voluntari și membri ai organizațiilor neguvernamentale din localitățile respective, unii dintre ei persoane cu diferite dizabilități.
Studiul și-a propus să realizeze o evaluare a accesibilității acestor clădiri pentru a stabili valorile inițiale ale indicatorilor și a monitoriza ulterior
implementarea acțiunilor în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la procesul electoral. Rezultatele studiului sunt disponibile la următorul
link: https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Studiul%20accesibilit%C4%83%C8%9Bii(1).pdf).
2.3 Facilitarea către următoarele alegeri parlamentare a accesului în secțiile de votare pentru persoanele cu dizabilități, cu vârstă înaintată, persoanele
cu copii în cărucioare etc.
În calitatea sa de organ de stat înființat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală și-a asumat angajamentul de a organiza
procesele electorale în așa fel încât să asigure accesibilitatea alegătorilor cu nevoi speciale la exercitarea drepturilor lor electorale în mod direct, secret și liber
exprimat. Categoria respectivă cuprinde persoanele cu dizabilități locomotorii și de vedere, persoanele limitate în posibilitatea de a se deplasa, persoanele care
se deplasează în cărucioare și cele cu copii în căruțuri.
În scopul evaluării nivelului de accesibilitate și dotare a secțiilor de votare cu echipament logistic (cabine și urne de vot standardizate, rampe de acces,
etc.), identificării necesităților de îmbunătățire a infrastructurii secțiilor de votare și serviciilor furnizate, CEC a elaborat un chestionar de evaluare a nivelului
de accesibilitate a secțiilor de votare. Respondenți au fost autoritățile administrației publice locale care au dat aprecieri sediilor secțiilor de votare, date în
folosință la alegerile locale generale din 2015.

Obiectivul general al evaluării efectuate în perioada 12 aprilie - 29 aprilie 2016 a fost stabilirea gradului de accesibilitate a secțiilor de votare și
identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate, la procesul de vot.
Chestionarul a fost transmis unui număr de 898 de primării, în scopul evaluării nivelului de dotare și gradului de accesibilitate a celor 1977 de secții de
votare constituite la alegerile locale generale din 2015.
Către perioada stabilită au fost recepționate 1756 de chestionare completate, care ulterior au fost supuse analizei cantitative și calitative.
Respondenții au apreciat cât de satisfăcător erau amenajate secțiile de votare, câți alegători cu dizabilități locomotorii și câți cu dizabilități de vedere au
fost arondați la fiecare secție de votare. Propunerile și comentariile primite de la respondenți au fost grupate pe domenii. Chestionarele completate au constituit
sursa de date pentru evaluarea situației privind nivelul de amenajare și dotare a secțiilor de votare în sensul accesului fizic și facilitării exercitării dreptului la
vot a persoanelor cu dizabilități. Rezultatele chestionarelor10 constituie de asemenea o sursă de date statistice cu privire la numărul persoanelor cu dizabilități
care au participat la vot, segregate pe aspect de dizabilitate (vizuală, auditivă, locomotoare și altele), inclusiv la identificarea și stabilirea de noi acțiuni și
prerogative menite să îmbunătățească calitatea proceselor electorale aplicabile acestui grup de beneficiari (atât în calitate de alegători, cât și de candidați).
Comisia Electorală Centrală, în colaborare cu autoritățile publice locale, asigură optimizarea şi uniformizarea aplicării procedurilor electorale ce ţin de
organizarea, amenajarea şi dotarea localurilor secţiilor de votare cu echipamente logistice şi utilaje necesare desfăşurării votării în bune condiţii. Totodată,
Comisia și-a asumat angajamentul de a organiza procesele electorale în așa fel încât să asigure accesibilitatea alegătorilor cu nevoi speciale la exercitarea
drepturilor lor electorale în mod direct, secret și liber exprimat.
În vederea evaluării situației existente privind nivelul de accesibilitate a secțiilor de votare și necesitățile de îmbunătățire a acesteia, Comisia a elaborat
un chestionar prin care a fost evaluat, în perioadele 31 mai – 9 iunie și 3 – 15 noiembrie 2017, nivelul de accesibilitate a secțiilor de votare. Respondenți au
fost autoritățile administrației publice locale și funcționarii electorali care au dat aprecieri sediilor secțiilor de votare, astfel fiind identificate măsurile necesare
pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate, la procesul de vot.
Chestionarul a fost transmis unui număr de 17 primării, respondenții fiind rugați să indice câți alegători cu dizabilități locomotorii și câți cu dizabilități
de vedere au fost arondați la fiecare secție de votare, să aprecieze nivelul de dotare și accesibilitate a celor 38 de secții de votare constituite pentru desfășurarea
alegerilor locale noi din 14 mai și 19 noiembrie 2017.
Propunerile și comentariile primite de la respondenți au fost grupate pe domenii. Chestionarele completate au constituit sursa de date pentru evaluarea
situației privind amenajarea și nivelul de dotare a secțiilor de votare în sensul accesului fizic al persoanelor cu dizabilități și facilitării exercitării dreptului la
vot. Rezultatele au servit și la constatarea tabloului statistic cu privire la numărul persoanelor cu dizabilități care au participat la vot, inclusiv la identificarea
și stabilirea de noi acțiuni și prerogative menite să îmbunătățească calitatea proceselor electorale aplicabile acestui grup de beneficiari, atât în calitate de
alegători, cât și de candidați.
Concomitent cu evaluarea nivelului de accesibilitate a secțiilor de votare, secțiilor de votare le-au fost transmise suplimentar, la solicitare, cabine de
vot pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Totodată, toate secțiile de votare constituite în anul 2017 au fost dotate cu lupe speciale pentru facilitarea
participării la vot a persoanelor cu dizabilități de vedere.
În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Codul electoral, autorităţile publice sunt obligate să sprijine consiliile şi birourile electorale în exercitarea
atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate, iar potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la accesibilitatea
procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități (hotărârea CEC nr. 4463 din 26.01.2016), organele electorale de toate nivelurile, împreună cu organele
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administrației publice locale asigură adaptarea rezonabilă a secțiilor de votare pentru parcursul ordonat și nediscriminatoriu al persoanelor cu dizabilități
locomotorii, al persoanelor vârstnice, inclusiv al celor cu mobilitate redusă. Autoritățile administrației publice locale au obligația să amplaseze organele
electorale în localuri ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și să le doteze, după caz, cu rampe de acces.
Prin demersul nr. CEC-8/2006 din 12 februarie 2018, Comisia Electorală Centrală a solicitat autorităților administrației publice locale identificarea
sediilor pentru desfășurarea în bune condiții a activității consiliilor electorale de circumscripție și, respectiv, a secțiilor de votare, care să aibă un amplasament
comod pentru alegători la parterul clădirilor, cu rampe de acces montate, precum și dotate corespunzător cu mobilier, rețele de telecomunicații funcționale etc.
Totodată, în contextul alegerilor parlamentare din 2019, Guvernul Republicii Moldova a atenționat autoritățile publice locale despre obligativitatea de
a organiza secțiile de votare astfel încât să fie asigurat accesul fizic al persoanelor cu mobilitate redusă.
Funcționarii electorali au fost instruiți cu referire la incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral pentru a asigura asistență, în funcţie de
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi.
2.4 Adaptarea materialelor informative și educative la necesitățile grupurilor-țintă de alegători, inclusiv cu respectarea principiului egalității de gen (tineri,
femei, persoane cu dizabilități, persoane care votează pentru prima dată etc.)
În contextul desfășurării scrutinului prezidențial din 2016, o atenție deosebită a fost acordată tinerilor alegători. Pe paginile web oficiale ale Comisiei
Electorale Centrale, dar în special pe rețelele de socializare ale CEC, au fost plasate, cu regularitate informații dedicate acestui grup-țintă de alegători. Astfel,
pentru tinerii alegătorii care au votat pentru prima dată la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 a fost creat un eveniment de motivare pe pagina de
Facebook a Comisiei Electorale Centrale.11 Pe pagina www.cec.md au fost elaborate și plasate anunțuri și comunicate de presă 12, spoturi video motivaționale,
precum și cele referitoare la procedura de votare. 13 La rubrica Galerie Video au fost plasate spoturi video motivaționale pentru studenți14, tinerii care votează
pentru prima dată15, alegătorii de peste hotare16.
Detaliile privind desfășurarea campaniei de informare și educație electorală au fost descrise în Raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția
de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, aprobat prin hotărârea CEC nr. 572 din 18 noiembrie 201617. În acest context este de menționat
că abordarea propusă de CEC a fost orientată spre realizarea obiectivelor strategice, fiind diferită de cea utilizată în campaniile anterioare, întrucât s-a urmărit
o segmentare a populației vizate de mesajele de informare, astfel încât acestea să fie relevante în funcție de categoria de public spre care au fost direcționate
(alegătorii din diasporă, tinerii alegători, persoanele cu nevoi speciale și minoritățile etnice).
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Totodată, conținutul informațional al compartimentelor paginii web a Comisiei Electorale Centrale este actualizat și completat în permanență cu
informații relevante în limba rusă, în vederea asigurării accesibilității minoritățile etnice din Republica Moldova, vorbitoare de limbă rusă la informațiile cu
caracter electoral.
Pagina web a Comisiei Electorale Centrale - www.cec.md conține o rubrică interactivă ”Primul Vot” dedicată tinerilor alegători, are patru subrubrici:
Publicații, Video, Concursuri și Ziua Tânărului Alegător (http://cec.md/index.php?pag=cat&id=1982&l=ro). Toate subrubricile sunt actualizate continuu cu
informații utile acestui grup-țintă de alegători.
Imaginea acestei rubrici reprezintă un desen realizat de către Nichiforeac Daniel, participant în cadrul concursului de desen ”Votul meu – vocea mea”,
desfășurat în perioada februarie-aprilie 2017.
Rubrica ”Primul vot” oferă posibilitate tinerilor alegători să se familiarizeze cât mai bine cu ceea ce înseamnă alegeri, proceduri de vot, precum și cu
tot ceea ce ține de acest domeniu.
La 21 noiembrie 2018, CEC a lansat într-o versiune nouă și îmbunătățită paginile web www.cec.md și www.voteaza.md. Pentru dezvoltarea noilor
funcționalități ale paginilor web au fost folosite o serie de tehnologii și aplicații moderne, care facilitează navigarea, dar și asigură o mai bună securizare a
datelor și informațiilor. Pe pagina web oficială www.cec.md sunt plasate informaţii despre activitatea curentă a CEC, scrutinele desfășurate în Republica
Moldova, cadrul normativ electoral, gestionarea financiară a activității partidelor politice, există o rubrică cu studii și analize în domeniu, precum și altele.
Modernizarea paginilor web ale CEC a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”,
implementat de PNUD Moldova, acestea devenind mai accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.
Materialele informative plasate pe pagina web și utilizate în campania de informare (ghiduri, postere) au fost realizate în limba română, cu traducere
în limba rusă, găgăuză, țigănească. Totodată, două broșuri informative au fost realizate în limbajul Braille și în versiunea audio, iar un ghid - în versiunea ușor
de citit (dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale și dificultăți de învățare). Toate materialele au fost realizate cu respectarea principiului egalității de gen.
La 26 septembrie 2018, Comisia Electorală Centrală împreună cu programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova și alte entități implicate
la elaborarea acestor produse, au prezentat Ghidul Alegătorului, versiunea „Ușor de citit, ușor de înțeles” în limbile română, rusă și engleză,
dedicată informării persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale. Totodată, au mai fost lansate în limbaj Braille broșura „Democrația contează –
Participă!” și „Democrația se învață” împreună cu CD-ul audio cu aceleași broșuri, dedicate persoanelor cu dizabilități de vedere.
Comisia Electorală Centrală a editat ghiduri și broșuri destinate tinerilor și a expediat 55 de mii de cărți poștale pentru primii votanți. Spoturile video
au fost însoțite de subtitrare în limba rusă și translare mimică-gestuală.
În programele de instruire pentru membrii organelor electorale a fost inclus subiectul accesibilității – explicarea cadrului legal cu privire la
accesibilitatea procesului electoral și a responsabilităților membrilor BESV pentru asigurarea amenajării corespunzătoare a secției de votare, precum și
asigurarea exercitării dreptului la vot al persoanelor cu nevoi speciale. De asemenea, cursul on-line pe platforma e-learning a fost adaptat la necesitățile
persoanelor cu dizabilități de vedere.
pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, au fost procurate plicuri-șablon în limbajul Braille pentru fiecare secție de votare (în total
1969 bucăți). Modelele plicurilor-șablon au fost ajustate în corespundere cu numărul concurenților înregistrați în cursă pentru circumscripțiile electorale și au
fost repartizate, conform specificațiilor, tuturor birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Cât privește materialele informative elaborate pentru campaniile de informare la alegerile din 24 februarie 2019 și 20 octombrie 2019 (ghiduri, pliante,
postere), acestea au fost realizate în limba română, cu traducere în limba rusă, iar spoturile video au fost însoțite de traducere în limbaj mimico-gestual. Totodată,

programele de instruire pentru funcționarii electorali au fost adaptate, fiind introdusă o sesiune cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele
cu dezabilități.
E de menționat că toate materialele informative și de instruire au fost realizate cu respectarea principiului egalității de gen.
2.5 Realizarea auditurilor de gen după fiecare scrutin național desfășurat
În perioada de referință a fost elaborat conceptul auditului de gen în cadrul scrutinului parlamentar, fiind analizate sub aspectul egalității de gen datele
referitoare la grupurile de inițiativă și candidații înregistrați în circumscripțiile uninominale, precum și listele de candidați înaintate de concurenții electorali
la alegerile parlamentare în circumscripția națională, prin prisma respectării cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.
De asemenea, a fost realizată analiza din perspectiva de gen a listelor deputaților aleși în cadrul alegerilor parlamentare, precum și a observatorilor
acreditați de CEC.
Urmare a organizării seminarelor de instruire, a fost făcută dezagregarea pe sexe a participanților la instruirile organizate pentru subiecții electorali.
În luna mai 2019, Comisia Electorală Centrală a efectuat o analiză din perspectiva egalității de gen a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. În
studiul realizat, datele obținute sunt comparate cu cele din scrutinele anterioare și cuprind informații despre participarea femeilor și bărbaților în procesele
electorale, în calitate de alegători, candidați, funcționari electorali și observatori. Rezultatele studiului pot fi accesate la următorul link: https://a.cec.md/ro/afost-prezentata-analiza-din-perspectiva-egalitatii-de-gen-2781_92866.html.
La alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 au fost implementate modificările operate la Codul electoral în 2019, în parte ce țin de
respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe în listele de candidați ale partidelor politice și poziționarea candidaților în liste conform
formulei: minimum trei candidați la fiecare zece locuri.
După finalizarea alegerilor locale generale din nou a fost efectuată analiza de gen. Conform datelor obținute, peste 24 de mii de femei au fost înregistrate
de organele electorale în calitate de candidați funcțiile de primar și de consilier local de nivelurile I și II. Acest număr reprezintă 44% din totalul concurenților
electorali înregistrați.
După ambele tururi, în Republica Moldova au fost alese:
 în funcția de primar – 196 de femei (aproape 22% din numărul total al primarilor aleși);
 în calitate de consilier de nivelul al doilea – 300 de femei (27% din numărul total);
 în funcția de consilier local de nivelul întâi – 3 823 de femei (peste 36% din numărul total).
Față de alegerile locale generale din anul 2015, la scrutinul din 2019 au fost alese în funcția de primar cu peste 1% mai multe femei, iar în comparație
cu scrutinele din 2011 și 2007 a fost înregistrată o creștere de aproape 4%.
De asemenea, în 2019 au fost alese cu 6,5% mai multe femei în funcția de consilier de nivelul I decât în anul 2015. Un procent și mai mare a fost
înregistrat la consilierii de nivelul II, unde diferența este de 8,5 la sută față de anul 2015.
Rezultatele studiului pot fi accesate la următorul link: https://a.cec.md/ro/numarul-femeilor-alese-in-functia-de-primar-consilier-local2781_95999.html.

E de menționat că toate rapoartele CICDE privind instruirile realizate pentru buna organizare a alegerilor conțin date statistice prin prisma egalității de
gen. Totodată, CICDE a efectuat și o analiză multilaterală cu tema „Prezența și implicarea femeilor în cadrul alegerilor locale generale 2019”, care a fost
publicată în revista CICDE „Digest electoral”.
2.6 Organizarea și desfășurarea continuă a cursurilor de instruire cu subiecții implicați în procesul de validare, confirmare, ridicare și atribuire a
mandatelor aleșilor locali (instanțele judecătorești, secretarii consiliilor locale, Cancelaria de Stat etc.)
Instruirea secretarilor consiliilor locale
În perioada 16 – 18 august 2016, 60 de secretari ai consiliilor locale, dintre care: 3 bărbați şi 57 femei, au participat la seminarele de instruire organizate
la subiectul „Atribuțiile secretarului consiliului local în domeniul electoral”.
Participanții la seminar au fost familiarizați cu atribuțiile și responsabilitățile ce le revin secretarilor consiliilor locale în domeniul inițierii procedurilor
de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, inclusiv cele din perioada electorală, în special în cazul organizării alegerilor locale noi, inițierii și desfășurării
referendumurilor locale, precum și atribuțiile secretarului consiliului local desemnat în calitate de registrator al Registrului de stat al alegătorilor.
Scopul acestor seminare a fost formarea/consolidarea cunoștințelor secretarilor consiliilor locale în domeniul electoral, precum și schimbul de experiență
între participanți, în scopul aplicării uniforme a legislației electorale.
„Atribuțiile secretarului consiliului local în domeniul electoral” este un modul de instruire nou, elaborat de CICDE în 2016 și pus la dispoziția secretarilor
consiliilor locale pe parcursul întregului an. Participanții se pot înscrie la curs prin înregistrarea online disponibilă de pe site-ul CICDE18.
Instruirea judecătorilor
CICDE în parteneriat cu Comisia de la Veneția, PNUD/AE, CEC şi Institutul Național de Justiție, pe data de 13 septembrie 2016 a instruit 14 judecători
(bărbați - 8, femei - 6) referitor la particularitățile alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016. Obiectivele instruirii au constat în familiarizarea
participanților cu procedura de examinare și soluționare a contestațiilor electorale disputate în instanță, schimbul de experiență și bune practici. Participanții
au beneficiat de asistența unui expert internațional din cadrul Comisiei de la Veneția, care a prezentat standardele şi practica intențională în soluționarea
litigiilor electorale.
În anul 2017, Comisia Electorală Centrală a organizat alegeri locale noi doar în cazul apariției vacanței mandatului de primar. Respectiv nu au fost
necesare organizarea cursurilor pe partea de validare a mandatelor de consilier.
Totodată, CEC a asigurat toată asistența necesară secretarilor consiliilor locale pe parte de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier. Prin expedierea
demersurilor explicative referitor la acțiunile secretarului Consiliului local în cazul apariției vacanței unui mandat de consilier precum și actele necesare care
urmează a fi prezentate Comisiei.

18

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclEJhSoibChrVfDiST4CP5X0aV07J3TU-eGJWu1RsF-yNoQ/viewform?c=0&w=1

Obiectivul nr. 3. Îmbunătățirea continuă a managementului electoral și consolidarea capacităților instituționale
3.1 Modificarea efectivului-limită și majorarea statului de personal al Aparatului Comisiei Electorale Centrale
Statul de personal al Comisiei Electorale Centrale, în temeiul pct. 21 din Metodologia cu privire la completarea și avizarea statului de personal, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 ,,Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public”, este aprobat de președintele Comisiei Electorale Centrale și avizat de secretarul general al Guvernului.
Efectivul-limită al Comisiei Electorale Centrale a fost modificat (majorat cu 16 unități de personal) prin Hotărârea Comisei Electorale Centrale nr. 4344
din 08 decembrie 2015. Ulterior, prin hotărârea CEC nr. 4713 din 10 mai 201619, a fost modificat pct. 2 din hotărârea CEC nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu
privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale”, prin prisma revizuirii denumirii unităților de personal.
După majorarea efectivului limită, proiectul statului de personal a fost remis spre avizare Cancelariei de Stat, care a dat un aviz negativ, prezentând
recomandările pentru Statul de personal al Comisiei Electorale Centrale într-o nouă redacție.
În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre în vederea modificării hotărârii CEC nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii
și efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale”, inclusiv revizuirea statului de personal în vederea transmiterii repetat spre avizare.
Prin hotărârea CEC nr. 4713 din 10 mai 2016, a fost modificat pct. 2 din hotărârea CEC nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii
și efectivului-limită ale Comisiei Electorale Centrale”, prin prisma revizuirii denumirii unităților de personal.
După majorarea efectivului limită, proiectul statului de personal a fost remis spre avizare Cancelariei de Stat, care a dat un aviz negativ, prezentând
recomandările pentru Statul de personal al Comisiei Electorale Centrale într-o nouă redacție.
În acest context, prin HCEC nr. 728 din 31 ianuarie 2017, a fost aprobată o nouă structură și un nou efectiv-limită al Comisiei Electorale Centrale20. În
baza hotărârii enunțate mai sus, Serviciul resurse umane, în colaborare cu șefii de subdiviziuni, a elaborat proiectul statului de personal al CEC, care la 22
februarie 2017 a fost avizat de către Secretarul general al Guvernului Astfel, efectivul-limită a fost stabilit în mărime de 48 unități de personal, cu 8 unități
mai mult decât statul de personal avizat în anul 2012.
Cât privește planificarea pentru anul 2019 a activității de modificare a structurii și efectivului-limită ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale în
sensul creării unei subdiviziuni responsabile de supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, aceasta nu a putut fi realizată.
3.2 Identificarea și aplicarea mecanismelor de motivare pentru consolidarea contingentului funcționarilor electorali ce activează în calitate de membri ai
organelor electorale prin reducerea restricțiilor legate de incompatibilități și respectarea principiului egalității de gen. Instituirea reprezentanților
permanenți ai CEC în teritoriu
După desfășurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 și a celor locale generale din 14 iunie 2015, a fost creat prin dispoziția nr. 35-a din 11
septembrie 2015 a președintelui CEC grupul de lucru interinstituțional privind modificarea Codului electoral și, după caz, a legislației conexe. Grupul și-a
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propus ca obiectiv efectuarea unei analize a prevederilor Codului electoral și elaborarea în baza acesteia a unui proiect de lege care, după ce va fi supus
consultărilor publice, să fie înaintat Parlamentului spre aprobare.
Lucrările grupului însă au fost suspendate în legătură cu necesitatea executării hotărârii nr. 55 din 1 aprilie 2016 a Parlamentului Republicii Moldova
prin care a fost stabilită data de 30 octombrie 2016 pentru desfășurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova.
Totodată, în primul trimestru al anul 2016, în cadrul grupului de lucru interinstituțional au fost punctate câteva aspecte privind identificarea mecanismelor
de implementare a unui sistem de recompense pentru funcționarii electorali. Printre propunerile înaintate în acest sens pot fi evidențiate câteva dintre acestea,
și anume: stabilirea recompensei funcționarilor electorali în dependență de numărul secțiilor de votare gestionate și al alegătorilor deserviți; activitatea în
cadrul organelor electorale să fie calificată drept muncă prin cumul în cazul funcționarilor publici; inserarea excepției privind neimpozitarea recompensei
alocate funcționarilor electorali; mărimea recompensei pentru funcționarii electorali să fie una graduală în dependență de funcția deținută în cadrul organelor
electorale (președinte, vicepreședinte, secretar, membru, etc.), precum și propunerea privind alocarea recompensei de către partidele politice pentru
funcționarii electorali desemnați în calitate de membri ai organelor electorale, etc. Propunerile evidențiate urmau a fi discutate și analizate, inclusiv prin
prisma experienței internaționale în acest domeniu și a legislației naționale conexe, activitate care însă a fost suspendată în condițiile demarării procedurilor
de organizare a scrutinului prezidențial. Unele din propunerile mai sus evidențiate au fost formulate și de funcționarii electorali din cadrul consiliilor electorale
de circumscripție de nivelul doi în cadrul organizării ultimelor evenimente dedicate analizei post-electorale.
Pe parcursul anului 2017, în cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului
electoral și a legislației conexe, au fost identificate și analizate mecanisme privind implementarea unui sistem de recompense pentru funcționarii electorali, în
acest sens fiind formulate următoarele propuneri: mărimea recompensei funcționarilor electorali să varieze în funcție de numărul secțiilor de votare gestionate
și al alegătorilor deserviți; activitatea în cadrul organelor electorale să fie calificată drept muncă prin cumul în cazul funcționarilor publici; să fie introdusă
prin lege excepția privind neimpozitarea recompensei alocate funcționarilor electorali; mărimea recompensei acordate funcționarilor electorali să fie una
graduală conform funcției deținute în cadrul acestora (președinte, vicepreședinte, secretar, membru etc.); partidele politice să aloce recompensă funcționarilor
electorali pe care i-au desemnat în componența organelor electorale. Propunerile au fost analizate și selectate după oportunitate și prioritare, ținând cont că
anul 2018 este unul electoral. În final, au fost remise spre examinare Parlamentului propuneri ce urmăresc îndeosebi motivarea financiară a funcționarilor
electorali, fapt ce ar reduce din instabilitatea corpului organelor electorale și ar contribui la o mai bună activitate de organizare și desfășurare a scrutinelor.
Astfel, propunerile de modificare a art. 28 alin. (11) și art. 35 alin. (4) din Codul electoral, care reglementează modalitatea de susținere financiară a
organelor electorale, prevăd excluderea din conținutul acestor articole a textului „recompensa egală cu 25 la sută”, textul alineatelor respective să fie date în
următoarea redacție:
1) articolul 28 alineatul (11):
”(11) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat, al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală la propunerea
consiliului electoral de circumscripţie. Funcţionarilor aparatului consiliului li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă
egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent. Funcționarilor aparatului consiliului degrevați de atribuţiile de la locul de muncă permanent
din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent.”;
2) articolul 35 alineatul (4):

”(4) Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă
permanent şi termenul acestor degrevări. Membrilor organelor electorale degrevați din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă
permanent. Persoanelor degrevate din unitățile bugetare, persoanelor degrevate din alte unități decât cele bugetare sau convocate, pentru activitatea în
perioada electorală, li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul
precedent. Membrilor organelor electorale nedegrevați, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte, din
mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 20 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.”.
Prin același demers către Parlament, Comisia a solicitat soluționarea problemei cu care se confruntă persoanele beneficiare de plăți sociale antrenate
în activitatea organelor electorale, prin a fi identificat un mecanism legal care să le păstreze acestor persoane dreptul de a primi plățile sociale (indemnizația
de șomaj/pentru îngrijirea copilului sau alte garanții sociale) și în perioada activității în organele electorale, aceasta fiind o activitate de utilitate publică
națională. În acest sens au fost înaintate propuneri de modificare a cadrului legal, după cum urmează:
1) La finalul articolului 20 ”Sursele de venit neimpozabile” din Codul fiscal să fie introdusă o nouă literă, z14), cu următorul conținut:
”z14) veniturile obținute sub formă de recompensă în perioada electorală de către funcționarii electorali.”;
2) La articolul 23 ”Sursele neincluse în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale” din Legea nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul
public de asigurări sociale, alineatul (1) să fie completat la final cu o nouă literă, e), având următorul conținut:
”e) recompensele obținute de funcționarii electorali în perioada electorală”.
Prin adresa nr. CEC-8/2031 din 26 februarie 2018, Comisia Electorală Centrală a sesizat Parlamentul Republicii Moldova despre problemele
identificate urmare a desfășurării scrutinului prezidențial din anul 2016 și efectuării analizei post-electorale cu privire la remunerarea membrilor consiliilor și
birourile electorale.
Cu aceeași adresă au fost prezentate propuneri de modificare a Codului electoral, Codului fiscal și Legii nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public
de asigurări sociale, care au vizat:
- substituirea recompensei prin indemnizație, înlocuirea recompensei de 25 la sută pentru persoanele degrevate din unitățile bugetare și recompensei egale
cu un salariu mediu pe economie din anul precedent în cazul degrevării din alte unități decât cele bugetare sau convocării pensionarilor, a persoanelor temporar
neangajate în câmpul muncii, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, cu o indemnizație, calculată în baza salariului mediu pe
economie din anul precedent și achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, de asemenea înlocuirea recompensei în mărime de 15 la sută din
salariul mediu pe economie din anul precedent pentru membrii nedegrevați cu o indemnizație în mărime de 20 la sută din salariul mediu pe economie pentru
anul precedent, achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, în cazul membrilor organelor electorale nedegrevaţi şi celor neconvocaţi, precum şi
funcționarilor aparatelor birourilor electorale, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor;
- exceptarea de la impozitare a indemnizațiilor primite de funcționarii electorali;
- nesuspendarea contribuțiilor de asigurări sociale pentru persoanele neangajate în câmpul muncii și altor categorii de persoane antrenate în activitatea
organelor electorale.
De menționat că Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificările prin art. III pct. 1, art. V și VII din Legea nr. 302 din 30 noiembrie 2018 pentru
modificarea unor acte legislative (în vigoare din 12 decembrie 2018), la recomandarea Comisiei Electorale Centrale.

În contextul organizării alegerilor parlamentare și promovării respectării principiului egalității de gen în cadrul organelor electorale, în procesul de alegere
a președintelui, vicepreședintelui şi secretarului consiliului, Comisia a recomandat desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. Rezultatele
auditului privind egalitatea de gender în activitatea organelor electorale vor fi publicate după sistematizarea și analiza documentelor prezentate Comisiei de
către organele electorale inferioare.
3.3 Consolidarea și dezvoltarea continuă a capacităților profesionale ale funcționarilor electorali din perspectiva egalității de gen
Desfășurarea seminarelor de instruire în vederea organizării alegerilor locale noi din 14 mai 2017
În vederea organizării alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 14 mai 2017, Centrul de Instruire Contitnuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia
Electorală Centrală (CICDE) a desfăşurat seminare de instruire pentru funcționarii electorali din cadrul consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor
electorale ale secțiilor de votare, precum şi pentru operatorii SIAS ,,Alegeri” din cadrul secţiilor de votare.
Astfel, în perioada 01-02 aprilie 2017, 38 de funcționari electorali din cadrul consiliilor electorale de circumscripţie au beneficiat de instruire în cadrul
celor 6 seminare organizate de CICDE (53 au fost invitați, rata de prezenţă - 68,36%).
În intervalul 25-27 aprilie, au fost desfășurate seminare de instruire pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare consituite. Astfel, în
cadrul celor 5 seminare organizate de CICDE au participat 67 persoane (98 au fost invitaţi, rata de prezenţă - 71,6 %).
Pe data de 5 mai 2017, operatorii SIAS ,,Alegeri” din secţiile de votare constituite - 17 persoane, au fost instruiţi la sediul CICDE în vederea exercitării
atribuţiilor ce le revin în ziua votării (26 au fost invitaţi, rata de prezenţă - 60,7%).
În ceea ce privește reprezentarea sub aspectul de gen, la seminare au participat 25 bărbați și 97 de femei, procentual – 20,22 % bărbați și, respectiv,
79,78% femei.
Desfășurarea seminarelor de instruire în vederea organizării alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017
În vederea organizării alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 19 noiembrie 2017, CICDE a desfășurat seminare de instruire pentru funcționarii
electorali din cadrul consiliilor electorale de circumscripție şi birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Astfel, în perioada 10-14 octombrie 2017, s-au desfășurat 10 seminare de instruire organizate de CICDE, în cadrul cărora au participat 61 de funcționari
electorali din cadrul consiliilor electorale de circumscripție (74 au fost invitați, rata de prezenţă - 82,43 %).
În intervalul 25-28 octombrie 2017, au fost desfășurate seminare de instruire pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare. Astfel, în
cadrul celor 9 seminare organizate de CICDE au participat 110 persoane (172 au fost invitați, rata de prezenţă - 63,95%).
În ceea ce privește reprezentarea su aspectul de gen, la seminare au participat 30 bărbați și 141 de femei, procentual – 17,54% bărbați și, respectiv,
82,46% femei.
În perioada 02-10 noiembrie 2017, CICDE a desfășurat 39 seminare de instruire pentru membrii desemnați în cadrul birourilor electorale ale secțiilor
de votare constituite pentru referendumul local din 19 noiembrie 2017. Seminarele au avut loc în municipiul Chișinău.
Desfășurarea seminarelor de instruire în vederea referendumului local pentru revocarea primarului general al municipiului Chișinău

În perioada 02-10 noiembrie 2017, CICDE a desfășurat 39 seminare de instruire pentru membrii desemnați în cadrul birourilor e lectorale ale
secțiilor de votare constituite pentru referendumul local din 19 noiembrie 2017. Seminarele au avut loc în municipiul Chișină u.
La seminare au fost invitați toți membrii BESV în mod obligatoriu. La fiecare seminar de instruire au fost invita te 30 de persoane. Invitarea
participanților la seminar a fost făcută de președinții consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea, care a u asigurat că vor fi prezenți
membrii birourilor. O parte dintre participanți au lipsit de la instruire. Astfel, per total, la cele 39 de seminare au fost prezente 805 persoane din 2903
preconizate, ceea ce constituie 27,72% din persoanele invitate la instruire.
În ceea ce privește reprezentarea sub aspectul de gen, la instruire au participat 192 bărbați și 613 femei, procentual - 23,85% bărbați și, respectiv,
76,15% femei.
Linia de informare. Organizarea și desfășurarea referendumului local pentru revocarea primarului general al municipiului Chișinău
În perioada 07 noiembrie-22 noiembrie 2017, în contextul campaniei de informare a alegătorilor cu privire la organizarea și desfășurarea
referendumului local pentru revocarea primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chiștoacă, și alegerile locale noi pentru funcția de primar în 10
localități, CICDE a organizat o linie telefonică destinată să ofere suport informațional alegătorilor, funcționarilor electorali şi altor subiecți implicați în procesul
electoral.
Zilnic, 6 operatori au efectuat apeluri de la/ către operatori/ funcționari electorali și alegători, iar în ziua referendumului a fost nevoie ca mai mulți
operatori să fie împărțiți în două runde, în prima rundă au fost 17 operatori, iar în runda a doua 15. Numărul de apeluri în perioada de referință a fost 2677
total: 1690 apeluri de ieșire și 987 apeluri de intrare.
Cele mai multe apeluri de ieșire s-au înregistrat la data de 10 noiembrie 2017. În această zi, la linia de informare a Comisiei Electorale Centrale s-au
făcut apeluri de ieșire către operatorii birourilor electorale, aceștia fiind invitați la instruire.
Cele mai multe apeluri de ieșire au fost efectuate la data de 18 noiembrie – ziua testării Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” și,
respectiv, la 19 noiembrie – ziua referendumului. Tematica acestora a ținut de funcționalitățile SIAS „Alegeri” și conexiunea la sistem – 149 apeluri (modul
de conectare a modemelor Moldcell, Moldtelecom, Orange); secţia de votare la care votează alegătorul - 120, precum şi alte subiecte prezentate în figura de
mai jos.
Analiza apelurilor după categoria de solicitanți denotă că cele mai multe adresări au fost de la/către operatorii BESV - 297 și, respectiv, de la cetățeni
211 apeluri. Restul apelurilor a fost de la membrii BESV – 166, registratori RSA - 18, observatori - 2, operatori CECE – 1.
Din perspectiva de gen, cele mai active au fost femeile (peste 60% apeluri), aceasta fiind de fapt și o reflectare a dezechilibrului de gen existent la nivel
de funcționari electorali.
Instruirea registratorilor RSA
În perioada noiembrie – decembrie 2017 a avut loc instruirea registratorilor Registrului de Stat al Alegătorilor (RSA). Pentru prima dată a fost folosită
o modalitate nouă de instruire – instruire mixtă, ce combină instruirea la distanță cu instruirea „față în față”.
La prima etapă a instruirii registratorii au învățat aspectele teoretice ce ţin de înregistrarea alegătorilor şi repartizarea lor pe secții de votare. Această
instruire a fost oferită prin intermediul platformei E-learning CICDE, cursul „Scurt ghid despre RSA pentru registratori” (www.e-learning.cicde.md). Etapa a

doua a instruirii a presupus aplicarea cunoștințelor teoretice în practică împreună şi cu ajutorul facilitatorilor CICDE. Instruirea a fost desfășurată pentru acei
registratori care au trecut cursul de instruire la distanță ținând cont de reușitele acestora și rezultatele instruirii la prima etapă.
Instruirea la distanță a avut loc în perioada 01-14 noiembrie. CICDE a invitat la instruire 865 de registratori, cărora le-au fost trimise invitații prin
intermediul adreselor electronice, create de către Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale, precum și demersurile din partea CEC
adresate consiliilor raionale pentru a fi distribuite APL-urilor de nivelul I. În total, la instruirea la distanță s-au înscris 670 de registratori, ceea ce constituie
77% din numărul de invitați.
În perioada 12-15 decembrie 2017, s-au desfășurat 14 seminare de instruire „față în față”. Seminarele s-au desfășurat în mun. Chișinău, în incinta
Institutului Muncii. Din cele 366 de persoane invitate, la eveniment s-au prezentat 307, rata de prezență constituind 83,87%. Grupul țintă a fost format din
registratorii cu mai puțin de un an experiență în actualizarea listelor electorale și registratorii care întâmpină dificultăți în exercitarea sarcinilor. În ceea ce
privește reprezentarea sub aspectul de gen, au participat 29 bărbați și 278 de femei, procentual – 9.5 % bărbați și, respectiv, 90,5 % femei.
Instruirea a fost evaluată pozitiv de către participanți. Per total, analiza cumulată a chestionarelor de evaluare pe toate zilele de seminar a arătat că
93,60% dintre participanți au spus că seminarul a coincis cu așteptările lor și impresia generală despre seminar este foarte bună și bună. Metodologia instruirii,
la fel, a fost apreciată înalt, 95,62% din participanți au apreciat-o ca foarte bună și excelentă, participanților le-a plăcut că a fost mult lucru practic în cadrul
RSA.
Instruirile de tip BRIDGE
Între 30 mai și 11 iunie 2017 au fost organizate patru instruiri BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections), de trei şi
două zile, privind sistemele electorale și perspectiva de gen. La instruiri au participat reprezentanții partidelor politice, mass-media, societății civile, CEC şi
CICDE: în total, 69 de participanți (24 de bărbați și 45 de femei). Participanții s-au familiarizat cu metodologia BRIDGE și au avut șansa de a explora cele 9
tipuri principale de sisteme electorale și ce opțiuni pot fi utilizate pentru a atenua impactul negativ al unor sisteme privind reprezentarea egală a bărbaților și
femeilor în organele alese.
Instruirile au fost un efort comun al CICDE/CEC, în parteneriat cu Asociația Internațională a Femeilor în Managementul Electoral (WEMInternational), cu sprijinul Programului "Femeile în Politică" al Organizației Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Împuternicirea Femeilor
(UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Instruirea oferită grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău
În vederea instruirii în domeniul legislației electorale a membrilor grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea
primarului general al municipiului Chișinău, CICDE a planificat instruirea a 460 de persoane în cadrul a 5 seminare. În acest sens, a fost elaborat programul
de instruire a colectorilor de semnături în baza unui program anterior, formatul de predare fiind prelegerea, fără a oferi certificate de participare sau de calificare
la final. Instruirea s-a axat pe pașii de colectare a semnăturilor. În cadrul instruirii, de asemenea, a fost pus accentul pe criteriile de identificare a alegătorilor
cu drept de semnătură în listele de subscripție. Conform listelor de prezență, la seminare au participat 306 persoane (121 de bărbați și 185 de femei).
Consolidarea capacităților interne: instruire în domeniul cercetării științifice pentru echipa CICDE/CEC

În perioada 28 septembrie – 13 octombrie, membrii echipei CICDE și CEC au participat la un curs de instruire în domeniul cercetării științifice:
”Scrierea academică: Cum să scriem un articol științific”. Instruirea presupune studierea amănunțită a procesului de elaborare a unui articol științific: scopul
și actualitatea studiului științific, depistarea problemei de cercetare, argumentarea actualității cercetării, formarea bibli ografiei și alte cerințe tehnice și de
conținut.
La finalul instruirii, fiecare participant a elaborat un articol științific care a fost publicat în prima revistă de teorie şi practică electorală CICDE – Digest
Electoral. Unul din articole a fost publicat în revista științifică trimestrială – „Moldoscopia” (revista poate fi accesată on-line la următorul link:
http://usm.md/?page_id=4009&lang=ro).
Seminarul a fost facilitat de dl Valeriu Moșneaga, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar. Instruirea a fost desfășurată în cadrul
proiectului „Consolidarea capacităților de cercetare CICDE” finanțat de Uniunea Europeană şi Consiliul Europei.
Programul de masterat „Management politic și electoral”
La data de 30 iunie 2017, le-au fost decernate diplome absolvenților programului de masterat „Management politic și electoral”. Aceasta a fost prima
promoție de absolvenți ai programului de masterat lansat de CICDE în colaborare cu Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative
(FRIȘPA) a Universității de Stat din Moldova.
Programul de masterat „Management politic și electoral” a fost lansat în 2015 și se adresează funcționarilor electorali, activiștilor partidelor politice şi
societății civile, funcționarilor autorităților publice locale şi tuturor persoanelor interesate de domeniul politic și cel electoral (www.masterat.cicde.md).
Absolvenții primei promoții ai programului de masterat „Management politic și electoral” activează cu succes în cadrul CICDE, organizațiilor
neguvernamentale și autorităților publice locale.
Dezvoltarea capacităților profesionale ale funcționarilor din cadrul Aparatului CEC
Planul de dezvoltare profesională continuă a personalului din cadrul Comisiei pentru anul 2016 a fost elaborat și aprobat de către președintele CEC în
data de 12 februarie 2016. În conformitate cu Planul aprobat, pe parcursul anului 2016 salariații CEC au beneficiat de 448 ore de instruire externă, cu
următoarele tematici: management și leadership, elaborarea și evaluarea politicilor publice, elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative,
integrarea profesională în funcția publică, procesul de planificare strategică, sistemul de management al calității ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013,
auditor intern SMSI, prestarea serviciilor publice, integritatea funcționarului public, securitatea și sănătatea în muncă, formarea formatorilor în domeniul
electoral și 27 ore de instruire internă, cu următoarele tematici: instrucțiunea privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul CEC, funcționalitatea
aplicației ,,Rotația”, planul de continuitate a activității, modificările majore aduse de noua ediție a ISO 9001:2015, reguli de apărare împotriva incendiilor,
managementul securității informației, aplicarea SIMCSI în cadrul CEC, procedura de recepționare a listelor de subscripție, utilizarea aplicațiilor „Liste de
subscripție” și „Înregistrarea prealabilă”, arhivarea documentelor CEC, procedura de efectuare a cheltuielilor din bugetul de stat, evidența bunurilor și
aplicarea Procedurii cu privire la reglementarea organizării, defășurării și raportării deplasărilor în străinătate de către membrii CEC și funcționarii
Aparatului Comisiei. La fel, menționăm faptul că din cei 4 funcționari publici debutanți, 2 dintre aceștia au beneficiat de instruire externă și internă, cu o
durată mai mare de 80 ore.
E de remarcat că un rol deosebit în instruirea externă a funcționarilor publici îl are Academia de Administrare Publică.

În vederea asigurării organizării în bune condiții a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, CICDE a aprobat, la data de 1 iulie 2016, Planul de
instruire pentru acest scrutin național. În conformitate cu acesta, au fost instruiți: 247 membri ai CECE (77,91% din total 317 membri) şi 5664 membri ai
BESV (92% din total planificat (6120). La fel, de instruire au beneficiat și alți subiecți implicați în procesul electoral, precum: registratorii RSA, operatorii
din cadrul CECE II, operatorii liniei de informare în alegeri, operatorii aplicației „Liste de subscripție”, membrii grupurilor de inițiativă, judecători, etc.
Tematica sesiunilor și numărul persoanelor instruite, precum și datele dezagregate despre subiecții instruiți în cadrul scrutinului prezidențial au fost
reflectate în Raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, aprobat prin hotărârea CEC
nr. 572 din 18 noiembrie 201621.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate și desfășurate instruiri specializate pentru mai multe categorii de subiecți, pornind
de la seminarele de instruire pentru formarea/specializarea formatorilor CICDE, dezvoltarea instruirii la distanță (E-learning), desfășurarea programului de
masterat „Management politic și electoral”, continuând cu cursurile de instruire pentru funcționarii electorali, operatori ai aplicației „Liste de subscripție”,
precum și pentru ofițerii de urmărire penală ai Centrului Național Anticorupție (CNA) şi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Tematica instruirilor și
numărul beneficiarilor au fost reflectate în Raportul de activitate CICDE pentru anul 2016.
Totodată, necesită a fi evidențiat faptul că pe data de 8 decembrie 2016, 28 de reprezentanți ai CNA şi MAI au participat la un seminar de instruire cu
tematica „Corupția electorală”. Seminarul a fost organizat în contextul realizării Planului de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale
anticorupţie pe anii 2011–2016, de către CNA în parteneriat cu CEC, CICDE, MAI și Asociația obștească „Promo-LEX”. În cadrul seminarului au fost
prezentate standardele internaționale şi naționale privind noțiunea de „corupere a alegătorilor”, dar şi prevederile legislației naționale în acest domeniu. De
asemenea, a fost pe larg discutat fenomenul de „corupție electorală”, prin prisma rapoartelor de monitorizare, fiind prezentate noțiuni generale referitoare la
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
Seminarul a avut ca scop instruirea ofiţerilor de urmărire penală în vederea calificării acţiunilor de „corupere a alegatorilor” şi a actelor de corupţie în
general, precum şi prezentarea unor cazuri practice, pentru a oferi participanţilor posibilitatea de a se expune referitor la măsurile de urmărire penală pe care
trebuie să le întreprindă conform competenţei instituționale.
În temeiul Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11
martie 2009, a fost întocmit Planul de dezvoltare profesională a personalului CEC pentru anul 2017.
Pe parcursul perioadei de raportare, funcţionarii publici din cadrul Aparatului CEC au beneficiat de instruiri organizate de CEC şi de Academia de
Administrare Publică (AAP), cu o durată de circa 625 ore, dintre care:
- 582 ore de instruire externă, cu următoarele tematici: managementul și elaborarea programelor/proiectelor, procesul de planificare strategică,
elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative, instruire în domeniul securității și sănătății în muncă (niv. I), seminarul BRIDGE cu tematica
„Sistemele electorale și dimensiunea de gen”, protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice, sistemul de
management al calității ISO 9001:2015 (auditor intern), procesul de planificare strategică, integrarea profesională în funcția publică, atelier de lucru
internațional ”Making Change: Sweden-s experience in advancing gender equality in media/comuncations/ photography”, managementul conflictelor și al
stresului, „Public speaking și abilități de prezentare” organizat de CICDE în contextul Conferinței „CICDE open talks”, elaborarea și evaluarea politicilor
publice, ”contabilitatea bugetară - aspecte practice ale contabilității mijloacelor fixe. Inventarierea patrimoniului public. Contabilitatea decontărilor cu
personalul privind remunerarea muncii”, management și leadership în administrația publică”;
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- 43 ore de instruire internă, cu următoarele tematici: completarea declarației de avere și interese personale, introducere în Sistemul de Management al
Calității și Securității Informației, metodologia de elaborare, coordonare și aprobare a fișei postului, aplicarea în CEC a SIMCSI (ISO 9001, ISO 27001)
(Identificarea și analiza riscurilor SMC), funcționalitatea aplicației ,,Rotația”, politica națională antiteroristă, consolidarea capacităților de comunicare internă
și externă prin prisma dimensiunii de gen.
La fel, menționăm faptul că din cei 9 funcționari publici debutanți, 5 au beneficiat de instruire externă și internă, cu o durată de circa 80 de ore.
În baza Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie
2009, a fost întocmit Planul de dezvoltare profesională a personalului CEC pentru anul 2018.
Funcționarii publici din cadrul Aparatului CEC au beneficiat de instruiri organizate de CEC şi de Academia de Administrare Publică (AAP), cu o durată
de circa 1009 ore, dintre care:
- 812 ore de instruire externă, cu următoarele tematici: Integrarea profesională în funcția publică; Dezvoltarea leadershipului în administrația publică;
Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative; Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu; Elaborarea și evaluarea politicilor
publice, ERP4AP – Planificarea resurselor organizației în administrația publică ; Implementarea instrumentelor electronice de achiziții – MTender; Rigorile
de integritate instituțională; Legislația evaluării integrității instituționale; Sistemul electoral mixt din Germania; Protecția datelor cu caracter personal și
instituțiile publice; Asigurarea integrității procesului electoral; Funcționar anticorupție.
- 197 ore de instruire internă, cu următoarele tematici: completarea declarației de avere și interese personale, introducere în Sistemul de Management al
Calității și Securității Informației; Informarea și educația civică; Utilizarea și administrarea noii versiuni a paginii oficiale a CEC; Seminar de formare a
formatorilor în domeniul electoral.
În perioada 29-31 octombrie 2018, o delegație a CEC și CICDE a realizat o vizită de studiu a sistemului electoral mixt din Germania, în vederea efectuării
unui schimb de experiență privind organizarea și desfășurarea alegerilor în baza sistemului electoral mixt, prin prisma bunelor practici, provocărilor şi
eventualelor soluții.
De asemenea, în perioada 21-22 noiembrie curent, o delegație a Comisiei și CICDE a întreprins o vizită de studiu la Viena, Republica Austria, în scopul
participării la un atelier de lucru cu genericul „Asigurarea integrității procesului electoral”. Participanții la eveniment s-au familiarizat cu experiența austriacă
în domeniul electoral și anume: votarea de peste hotare, rolul partidelor politice în asigurarea unor alegeri libere și corecte, mass-media și campania electorală,
înregistrarea alegătorilor, planificarea strategică privind cooperarea electorală.
Cât privește consolidarea capacităților profesionale ale membrilor organelor electorale inferioare, e de menționat că, odată cu modificarea prevederilor
Codului electoral în sensul anulării obligativității deținerii certificatului de calificare corespunzătoare de către membrii desemnați în organele electorale
temporare, sporirea nivelului de pregătire profesională a funcționarilor electorali rămâne a fi un aspect problematic. Cu toate acestea, la seminarele de instruire
organizate pentru alegerile parlamentare numărul de participanți a crescut în comparație cu scrutinul prezidențial.
În lunile februarie și septembrie ale anului 2018 au fost desfășurate două activități de consolidare a echipei Comisiei Elect orale Centrale, iar în scopul
dezvoltării capacităților profesionale ale angajaților și formatorilor CICDE au fost realizate două programe de formare de formatori (unul a cuprins tematica
generală privind alegerile, cel de-al doilea – tematica alegerilor parlamentare în baza sistemului electoral mixt).
În anul 2019, 39 de funcționari publici din cadrul Aparatului CEC, inclusiv 2 funcționari publici debutanți, au beneficiat de instruiri interne organizate
de CEC şi de instruiri externe organizate de Academia de Administrare Publică.

3.4 Dezvoltarea infrastructurii și dotarea sediilor organelor electorale regionale cu echipament logistic standardizat
În scopul evaluării nivelului de accesibilitate și dotare a secțiilor de votare cu echipament logistic (cabine și urne de vot standardizate, rampe de acces,
etc.), identificării necesităților de îmbunătățire a infrastructurii secțiilor de votare și serviciilor furnizate, CEC a elaborat un chestionar de evaluare a nivelului
de dotare cu echipament logistic a secțiilor de votare. După cum s-a menționat mai sus, respondenți au fost autoritățile administrației publice locale, care au
apreciat sediile secțiilor de votare, date în folosință la alegerile locale generale din 2015.
Urmare a analizei cantitative și calitative a chestionarelor, a fost elaborat raportul privind evaluarea nivelului de dotare cu echipament logistic a secțiilor
de votare. Au fost identificate mijloacele tehnico-materiale de care a dispus secția de votare și nivelul de conexiune la internet a secției de votare, inclusiv
nivelul de satisfacție a părților beneficiare de echipamentul logistic electoral standardizat 22.
Totodată, în baza rezultatelor evaluării chestionarelor, a fost posibilă identificarea suplimentară a necesităților logistice în vederea bunei organizări a
procesului electoral, și anume: printer, fax, safeu, urne de vot mobile, computer. etc. În baza necesităților identificate, CEC urmează să-și planifice activitățile,
cu implicarea autorităților de resort, în vederea îmbunătățirii infrastructurii secțiilor de votare, creșterea nivelului de accesibilitate față de procesele electorale
și de serviciile furnizate.
La 12 aprilie 2016, a fost elaborat Conceptul campaniei de evaluare a gradului de accesibilitate a secțiilor de votare, nivelului de dotare a acestora cu
echipament logistic necesar și identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea infrastructurii secțiilor de votare și asigurarea accesului în condiții de egalitate la
procesul electoral a tuturor categoriilor de alegători. Astfel, a fost pregătit un chestionar din 14 întrebări, structurate astfel, încât răspunsurile să fie
cuantificabile, măsurabile, ceea ce a permis aplicarea metodelor statistice de evaluare care scot în evidență toate problemele legate de accesibilitatea și dotarea
cu echipament logistic a secțiilor de votare, iar răspunsurile obținute reprezintă elementul de intrare a analizei.
Urmare a analizei cantitative și calitative a răspunsurilor, a fost întocmit raportul privind evaluarea nivelului de accesibilitate și dotare cu echipament
logistic a secțiilor de votare. A fost stabilit ce mijloace tehnico-materiale au avut în dotare secțiile de votare, care a fost nivelul de conexiune la internet, de
asemenea a fost evaluat nivelul de satisfacție a părților beneficiare de echipamentul logistic electoral standardizat.
Rezultatele analizei vor fi utilizate la demararea procedurilor de achiziționare a echipamentelor pentru dotarea secțiilor de votare în vederea bunei
organizări a scrutinelor naționale.
Conform prevederilor Codului electoral, în cadrul alegerilor locale noi din luna mai 2018, autoritățile administrației publice locale au pus la dispoziția
organelor electorale localuri special amenajate pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor, secțiile de votare fiind asigurate cu toate dotările necesare:
urne și cabine de vot, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportarea buletinelor de vot, documentelor și materialelor electorale etc. Urnele de vot staționare
și urnele de vot mobile au fost securizate prin intermediul sigiliilor.
Urmare a solicitărilor din partea autorităților publice locale, precum și a rezultatului inventarierii efectuate asupra logisticii electorale disponibile, în
anul 2018 Comisia a desfășurat proceduri de achiziție a 250 de urne de vot mobile și 500 de cabine de vot, care au fost utilizate la suplinirea logisticii electorale
necesare pentru secțiile de votare.
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În vederea securizării procesului de votare în ziua votării, Comisia Electorală Centrală a confecționat ștampile speciale, pe care au fost imprimate data
și tipul scrutinului, și a transmis pentru fiecare secție de votare câte două laptopuri conectate la SIAS ,,Alegeri”, cu ajutorul cărora operatorii au verificat
arondarea alegătorilor la secția de votare și au înregistrat prezența acestora la vot.
3.5 Promovarea principiilor calităţii și securității informației la toate etapele ciclului de management electoral și efectuarea analizei anuale a eficacității
și funcționalității SIMCSI din cadrul CEC
Datorită implementării în anul 2014 a Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației (SIMCSI) în corespundere cu cerințele
standardelor ISO 27001 și ISO 9001, CEC menţine un dialog permanent cu toți actorii electorali şi părţile interesate în scopul monitorizării şi îmbunătăţirii
nivelului lor de satisfacţie, asigură calitatea tuturor activităților desfășurate (performanţele proceselor, competenţa personalului, calitatea serviciilor,
identificarea și înlăturarea neconformităților, gestionarea adecvată a incidentelor de securitate etc), care sunt dezvoltate și îmbunătăţite în mod continuu.
Astfel, în contextul obținerii certificării pentru cele două standarde internaționale, începând cu septembrie 2013, Comisia Electorală Centrală a aprobat
un șir întreg de acte regulatorii printre care și Declarația privind politica în domeniul securității informaţiei și Declaraţ ia de politică în domeniul calităţii,
precum și un număr semnificativ de proceduri și instrucțiuni de uz intern. Toate aceste documente stabilesc cadrul organizațional, descriu toate procesele
interne, absolut necesare unei dezvoltări instituţionale durabile, și asigură un nivel înalt al managementului calităţii şi securităţii informaţiei.
Documentele aferente SIMCSI sunt elaborate și actualizate în permanență și au ca scop crearea și implementarea tuturor mecanismelor necesare pentru
îmbunătățirea continuă a performanțelor și consolidarea capacităților instituționale ale CEC, precum și menținerea unui cadru organizatoric adecvat, capabil
să asigure realizarea politicilor și obiectivelor în domeniul calității și securității informației.
În primul trimestru al anului 2016, până la realizarea auditului intern, în cadrul CEC au fost elaborate şi actualizate un şir de documente interne în care
sunt descrise toate procesele aferente SIMCSI. Elaborarea şi punerea în aplicare a unor noi proceduri și instrucțiuni interne a fost necesară în scopul tranziției
Sistemului de Management al Calității la noua ediție din anul 2015 a standardului ISO 9001, fapt pentru care au fost revăzute Declaraţia de politică în
securitatea informaţiei și Declaraţia de politică în domeniul calităţii, au fost completate și aprobate într-o nouă versiune următoarele proceduri și instrucțiuni
interne ce țin de funcționarea SIMCSI:
 Manualul Calităţii;
 Procedura cu privire la controlul documentelor şi înregistrărilor;
 Procedura cu privire la responsabilitatea managementului;
 Procedura cu privire la controlul elementelor de ieșire neconforme şi al reclamaţiilor;
 Procedura cu privire la acţiuni corective în cadrul Comisiei Electorale Centrale;
 Procedura cu privire la achiziţii;
 Procedura cu privire la controlul infrastructurii;
 Procedura cu privire la competenţele profesionale şi instruirea personalului Aparatului CEC;
 Procedura cu privire la controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare utilizate în cadrul Comisiei;
 Procedura cu privire la proiectarea şi dezvoltarea serviciilor electorale în cadrul CEC;

 Instrucţiunea privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul Comisiei Electorale Centrale.
Totodată, la începutul anului 2016, în vederea conformării SIMCSI al CEC cu noile cerințe ale ediției din anul 2015 a standardului ISO 9001 a fost
elaborată Procedura cu privire la managementul riscurilor, care stabileşte cadrul general unitar în domeniul managementului riscului la nivelul subdiviziunilor
structurale ale Aparatului CEC, menit să asigure funcționalitatea tuturor elementelor de control intern, inclusiv privind evaluarea și ținerea Registrului
riscurilor.
În contextul celor expuse mai sus, conchidem că implementarea SIMCSI în cadrul CEC asigură confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea
resurselor informaţionale ale Comisiei, garantează protejarea informaţiei de accesul neautorizat, respectarea strictă a cerinţelor cu privire la protecţia datelor
cu caracter personal, realizarea obiectivelor strategice și acțiunilor planificate, și nu în ultimul rând, sporirea gradului de satisfacţie a părţilor interesate.
Conform Planului de analiză a riscurilor de securitate pentru perioada 2016-2018, aprobat prin dispoziția președintelui CEC nr. 9-a din 26 februarie
2016, Comisia Electorală Centrală a elaborat și revizuit Planurile de gestiune a riscurilor pentru urmatoarele aplicații:
 Analiza riscurilor de securitate pentru aplicațiile utilizate în cadrul CEC („Biblioteca electronică”, „Anticamera”)
 Analiza riscurilor de securitate a modulelor SIASA utilizate pe intern în cadrul CEC (Buletinul de Vot, Rotația)
Pentru buna funcționare a sistemelor informatice din cadrul Comisiei Electorale Centrale și securitatea accesului la datele cu caracter personal a fost
configurat accesul funcționarilor Aparatului CEC la toate aplicațiile și sistemele informatice. Pentru prevenirea riscurilor privind scurgerea de informație și
protecția datelor cu caracter personal, responsabilii din cadrul CEC duc evidența tuturor acceselor, conform procedurilor stabilite în acest sens.
Toate schimbările privind sistemele TI din cadrul CEC trebuie implementate într-un mod controlat. De aceea, conform Instrucțiunii privind gestiunea
schimbărilor, aprobată prin dispoziția președintelui CEC nr. 9-a din 26 februarie 2016, au fost dezvoltate următoarele aplicații: „Prezența la vot”, „Rotația” și
„Înregistrarea prealabilă”.
Procedurile formale pentru controlul schimbărilor trebuie documentate şi aplicate, pentru a reduce la minimum realizarea unor schimbări cu impact
negativ asupra sistemelor TI. Implementarea unor sisteme noi şi schimbările majore aduse celor existente trebuie să urmeze un proces formal de documentare,
specificare, testare, control al calităţii şi implementare controlată. În acest sens, pentru fiecare aplicație în parte au fost prezentate cereri de schimbare, după
care, în baza cererilor a fost desemnat un funcționar responsabil care a efectuat o analiză și a elaborat un plan de implementare și plan de testare.
Conform prevederilor standardelor de referință ISO 27001:2013 și ISO 9001:2008, în cadrul Comisiei periodic sunt desfășurate audituri interne și
externe. Totodată, anual se efectuează un audit de supraveghere, cu scopul de a verifica în ce măsură CEC menține conformitatea sistemului de management
certificat cu referențialele, pe perioada de valabilitate a certificatelor.
În urma obținerii în anul 2014 a Certificatului de Conformitate a Sistemului de Management al Calităţii cu standardul ISO 9001:2008 (Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe) şi a Certificatului de Conformitate a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei cu standardul ISO/IEC 27001:2005
(Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţionale. Cerinţe), Comisia Electorală Centrală elaborează și aplică
în activitatea de zi cu zi un șir de acte regulatorii, printre care și Declarația privind politica în domeniul securității informaţiei și Declaraţia de politică în
domeniul calităţii, precum și un număr semnificativ de proceduri și instrucțiuni de uz intern, care permit o mai bună structurare a responsabilităţilor ce revin
autorității electorale, sporirea calităţii serviciilor publice prestate de Comisie, identificarea şi dezvoltarea mecanismelor pentru consolidarea încrederii
cetăţenilor în organele şi procesele electorale din Republica Moldova. Toate aceste documente stabilesc cadrul organizațional, absolut necesar unei dezvoltări
instituţionale durabile, și asigură un nivel înalt al managementului calităţii şi securităţii informaţiei.

Prin implementarea și funcționarea adecvată a Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației, CEC își asumă respectarea
actelor legislative şi normative în vigoare referitoare la procesul electoral, menţinerea unui dialog permanent cu funcţionarii electorali şi părţile interesate în
scopul monitorizării şi îmbunătăţirii nivelului lor de satisfacţie, asigurarea unui nivel înalt de calitate a tuturor activităților desfășurate (performanţele
proceselor, competenţa personalului, calitatea serviciilor, identificarea și înlăturarea neconformităților, gestionarea adecvată a incidentelor de securitate etc.),
care sunt dezvoltate și îmbunătăţite în mod continuu.
În același timp, implementarea unui Sistem Integrat de Management al Calității și Securității Informației asigură respectarea strictă a cerinţelor cu privire
la protecţia datelor cu caracter personal, conferă siguranţă, confidenţialitate, integritate şi disponibilitate resurselor informaţionale ale Comisiei şi garantează
protejarea informaţiei de accesul neautorizat.
În primul semestru al anului 2017, până la realizarea auditului extern de recertificare, în cadrul CEC au fost elaborate şi actualizate instrucțiunile și
procedurile interne care stabilesc cadrul regulator pentru toate procesele interne aferente SIMCSI. Elaborarea şi punerea în aplicare a unor noi proceduri și
instrucțiuni interne a fost necesară în scopul tranziției Sistemului de Management al Calității la noua ediție din anul 2015 a standardului ISO 9001, fapt pentru
care au fost identificate riscurile și oportunitățile care pot influența conformitatea produselor/serviciilor prestate de CEC și capabilitatea acestora de a crește
satisfacția părților interesate, au fost completate și aprobate într-o nouă versiune procedurile de sistem și cele operaționale ce țin de funcționarea SIMCSI
În iunie 2017, organismul de recertificare RINA SIMTEX a desfășurat la Comisia Electorală Centrală auditul extern de recertificare, în cadrul căruia
au fost menținute certificatele de conformitate cu standardele de referință și a fost efectuată totodată tranziția Sistemului de Management al Calității la versiunea
nouă a standardului ISO 9001:2015.
În urma obținerii în anul 2014 a Certificatului de Conformitate a Sistemului de Management al Calităţii cu standardul ISO 9001:2008 (Sisteme de
management al calităţii. Cerinţe) şi a Certificatului de Conformitate a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei cu standardul ISO/IEC 27001:2005
(Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţionale. Cerinţe), Comisia Electorală Centrală aplică în activitatea
de zi cu zi Declaraţia de politică în domeniul calităţii și Declarația privind politica în domeniul securității informaţiei și elaborează proceduri și instrucțiuni de
uz intern, care asigură o delimitare clară a responsabilităților ce revin subdiviziunilor Aparatului CEC, sporirea calității serviciilor publice prestate de Comisie,
identificarea şi dezvoltarea mecanismelor pentru consolidarea încrederii cetățenilor în organele şi procesele electorale. Toate aceste documente stabilesc cadrul
organizațional, absolut necesar unei dezvoltări instituționale durabile, și asigură un nivel înalt al managementului calităţii şi securității informației.
În primul semestru al anului 2018, până la realizarea auditului extern de recertificare, în cadrul CEC au fost elaborate şi actualizate instrucțiunile și
procedurile interne care stabilesc cadrul regulator pentru toate procesele interne aferente Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității
Informației, au fost identificate riscurile și oportunitățile care pot influența conformitatea produselor/serviciilor prestate de CEC și capabilitatea acestora de a
crește satisfacția părților interesate, au fost completate și aprobate într-o nouă versiune procedurile de sistem și cele operaționale ce țin de funcționarea SIMCSI.
În lunile martie-aprilie ale anului 2019, până la realizarea auditului extern de supraveghere, în cadrul CEC au fost elaborate şi actualizate instrucțiunile
și procedurile interne care stabilesc cadrul regulator pentru toate procesele interne aferente Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității
Informației, au fost identificate riscurile și oportunitățile care pot influența conformitatea produselor/serviciilor prestate de CEC și capabilitatea acestora de a
crește satisfacția părților interesate, au fost completate și aprobate într-o nouă versiune procedurile de sistem și cele operaționale ce țin de funcționarea SIMCSI.

3.6 Efectuarea anuală a auditurilor interne și de supraveghere asupra funcționalității Sistemului Integrat de Management al Calităţii și Securității
Informației în cadrul CEC în scopul adaptării și obținerii recertificării internaţionale pentru standardele ISO 27001 și ISO 9001
În perioada 1-4 martie 2016, în cadrul CEC a fost organizat auditul intern privind funcționarea SIMCSI, scopul căruia a constat în evaluarea conformității
SIMCSI actualizat în conformitate cu prevederile ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013 pentru domeniul de certificare declarat (realizarea politicii electorale,
organizarea și desfășurarea alegerilor). Obiectivele auditului intern SIMCSI din 2016 au fost următoarele:
 Verificarea identificării și tinerii sub control a proceselor CEC, conformității documentelor și înregistrărilor SIMCSI cu cerințele standardului ISO
9001:2015 și ISO 27001:2013;
 Verificarea stabilirii și îndeplinirii politicii în domeniul calității și securității informației și conformării CEC cu reglementările aplicabile;
 Eficacitatea comunicării cu alegătorii, partidele politice, partenerii de dezvoltare, societatea civilă, funcționarii electorali, precum și alte părți
interesate;
 Verificarea funcționării proceselor interne ale CEC în conformitate cu cadrul normativ intern aferent SIMCSI;
 Verificarea capacitații SIMCSI de a se îmbunătăți continuu.
În total, în perioada de referință au fost realizate 11 misiuni de către echipa de auditori SMC și 10 misiuni de către auditorii SMSI. Ședința de deschidere
a auditului intern a avut loc pe data de 1 martie 2016, la care au participat toți funcționarii Aparatului CEC, inclusiv șefii de subdiviziuni și responsabilii de
procese.
Auditul intern a fost efectuat de echipa de auditori calificați și certificați în modul stabilit, constituită din funcționari ai Aparatului CEC și auditori
contractați. Echipa de audit a avut acces la toate documentele și înregistrările SIMCSI, precum și în toate încăperile de prestare a serviciilor, coopera rea cu
reprezentanții subdiviziunilor funcționale fiind foarte bună.
În luna martie 2016, organismul de certificare a desfășurat în cadrul CEC auditul extern de supraveghere pentru evaluarea conformității SIMCSI privind
domeniul de certificare declarat (realizarea politicii electorale, organizarea şi desfășurarea alegerilor).
Scopul misiunilor de audit intern și extern a fost verificarea modului de identificare și ținere sub control a proceselor CEC, asigurarea conformității
documentelor și înregistrărilor SIMCSI cu cerințele standardelor de referință ISO 9001 și ISO 27001, verificarea stabilirii şi îndeplinirii politicii în domeniul
calității și securității informației şi conformării CEC cu reglementările aplicabile.
În urma efectuării auditului de supraveghere, nu a fost înregistrată nici o neconformitate, iar organismul de certificare a remarcat că CEC a menținut
funcționalitatea SIMCSI și l-a îmbunătățit în mod continuu, prin luarea în calcul a oportunităților, prin tratarea imediată și cu responsabilitate a riscurilor
identificate. În acest context, au fost menținute certificatele CEC pentru standardele ISO 9001 și ISO 27001.
În cadrul misiunilor de audit, în urma analizei proceselor, documentației și înregistrărilor, evaluate în totalitate, echipele de audit au considerat că
SIMCSI aplicat în CEC este adecvat activității, produselor și proceselor CEC, funcționează în mod eficace, este aplicat în mod corespunzător, cu respectarea
cerințelor legale sub incidența cărora îşi desfășoară activitatea și că este capabil să se îmbunătățească continuu.
În vederea asigurării tranziției la noua ediție a standardului ISO 9001:2015 și recertificării Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității
Informației al CEC conform standardelor ISO 27001:2013 și ISO 9001:2015, în perioada ianuarie-mai 2017, a fost elaborată documentația necesară, îndeosebi
cea privind managementul riscurilor și îndeplinite toate cerințele, conform prevederilor standardelor de referință.

În perioada 29 mai – 6 iunie 2017, în cadrul CEC a fost desfășurat auditul intern privind evaluarea conformității Sistemului Integrat de Management al
Calității și Securității Informației pentru domeniul de certificare declarat (organizarea şi desfășurarea alegerilor). Auditul intern a fost realizat de către echipa
de auditori calificați, care au desfășurat 12 misiuni de audit intern în subdiviziunile Aparatului CEC.
Obiectivele auditului intern SIMCSI au constat în verificarea ținerii sub control a proceselor interne ale CEC, conformității documentelor și
înregistrărilor SIMCSI cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013, verificarea stabilirii şi îndeplinirii politicii în domeniul calităţii și
securității informației şi conformării CEC cu reglementările aplicabile, precum și nivelul de eficacitate a comunicării cu alegătorii, partidele politice, partenerii
de dezvoltare, societatea civilă, funcţionarii electorali, precum și cu alte părţi interesate.
Auditul extern de recertificare a fost desfășurat în perioada 15-16 iunie 2017, în urma căruia nu a fost înregistrată nicio neconformitate, fiind evidențiate
punctele tari ale sistemului de management și formulate oportunități de îmbunătățire. Totodată, echipa de auditori externi a realizat tranziția la noua ediție a
standardului ISO 9001:2015 și a recertificat Sistemul Integrat de Management al Calității și Securității Informației pentru domeniul de certificare declarat
(organizarea şi desfășurarea alegerilor) pentru un ciclu de 3 ani, până în iunie 2020.
În perioada 10-14 mai 2018, în cadrul CEC a fost desfășurat auditul intern privind evaluarea conformității SIMCSI 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.
Obiectivele auditului intern al SIMCSI au constat în verificarea ținerii sub control a proceselor interne ale CEC, conformității documentelor și
înregistrărilor sistemului cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013, verificarea stabilirii şi îndeplinirii politicii în domeniul calităţii și
securității informației şi conformității cu reglementările aplicabile, precum și nivelul de eficacitate a comunicării cu alegătorii, partidele politice, societatea
civilă, funcţionarii electorali și alte părţi interesate.
În cadrul auditului intern au fost identificate opt observaţii, pentru care au fost stabilite acțiuni corective necesare, precum şi 12 neconformități, pentru
care s-au întocmit 12 rapoarte de neconformitate cu stabilirea acţiunilor corective, termenelor de înlăturare și responsabililor de remediere.
Auditul extern de supraveghere a fost desfășurat de către organismul de certificare RINA SIMTEX, în data de 30 mai 2018, în cadrul căruia nu a fost
înregistrată nici o neconformitate. În același timp, echipa de auditori externi au scos în evidență punctele tari ale SIMCSI din cadrul CEC și au formulat
oportunități de îmbunătățire a sistemului de management al calității și securității informației.
În perioada 10-11 mai 2019, în cadrul CEC a fost desfășurat auditul intern privind evaluarea conformității SIMCSI 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.
Obiectivele auditului intern al SIMCSI au constat în verificarea ținerii sub control a proceselor interne ale CEC, a conformității documentelor și
înregistrărilor sistemului cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013, a stabilirii şi îndeplinirii politicii în domeniul calităţii și securității
informației şi conformității cu reglementările aplicabile, precum și eficacitatea instrumentelor de comunicare cu alegătorii, partidele politice, societatea civilă,
funcţionarii electorali și cu alte părţi interesate.
În cadrul auditului intern au fost identificate 15 observaţii, pentru care au fost stabilite acțiuni corective necesare, precum şi 5 neconformități, pentru
care s-au întocmit 5 rapoarte de neconformitate cu stabilirea acţiunilor corective, termenelor de înlăturare și responsabililor de remediere.

Auditul extern de supraveghere a fost desfășurat de către organismul de certificare RINA SIMTEX, în data de 29 mai 2019, în cadrul căruia nu a fost
înregistrată nicio neconformitate. În același timp, echipa de auditori externi au scos în evidență punctele tari ale SIMCSI din cadrul CEC și au formulat
oportunități de îmbunătățire a sistemului de management al calității și securității informației.
Obiectivul nr. 4. Alegători conștienți și informați
4.1 Organizarea de training-uri specializate destinate subiecților implicați în procesul electoral (mass-media, organizații neguvernamentale, partide
politice, observatori etc.)
În primul semestru al anului 2016 a fost revizuită și completată ediția Ghidului jurnalistului în domeniul electoral 23, care vine cu informații utile în
ajutorul jurnaliștilor și oferă răspunsuri concrete la multe întrebări ce țin de reflectarea alegerilor. Ghidul a fost tipărit și distribuit în cadrul seminarului „Massmedia și alegerile”, care a avut loc în perioada 1-2 iulie, la Vadul lui Vodă, în colaborare cu CICDE şi cu suportul PNUD24. Scopul evenimentului a fost
consolidarea cunoștințelor jurnaliștilor referitoare la practica și legislația electorală din Republica Moldova, fiind discutate tematici precum terminologia
electorală, actorii procesului electoral sub aspectul interesului și influenței, agitația electorală, contestațiile electorale, ziua alegerilor și eventualele situații
problematice, asigurarea accesibilității la procesul electoral pentru grupurile marginalizate. La eveniment au participat 19 reprezentanți ai mass-media, dintre
care 12 bărbați, 7 femei.
Seminarul a urmărit îmbunătățirea colaborării dintre CEC, CICDE și mass-media și ca urmare, creșterea transparenței și corectitudinii procesului
electoral. În cadrul seminarului au fost utilizate metode interactive de predare, a fost desfășurat un off-line cu noua componență a CEC. De asemenea, a fost
organizată o sesiune, în cadrul căreia participanții au avut posibilitatea de a identifica așteptările mass-media, eventuale dificultăți și provocări întâmpinate de
jurnaliști în reflectarea procesului electoral și/sau activității autorităților electorale și să propună soluții pentru facilitarea reflectării activității CEC și a
procesului electoral.
În anul 2017, CICDE a creat modulul „Mass-media și alegerile” pe platforma de e-Learning a Centrului. Lansarea platformei a avut loc pe 29 septembrie,
iar curricula modulului conține cele mai importante aspecte ale procesului electoral din perspectiva mass-mediei, atât generale (precum ciclul electoral,
sistemul electoral, drepturile și responsabilitățile în procesul electoral, etc.), cât și mai specifice (programele cu caracter electoral, dezbaterile electorale,
publicitatea electorală etc.).
La eveniment au participat reprezentanți ai mai multor surse media: postul de TV „Canal Regional”, postul de radio ”Radio Moldova”, portalurile de
știri Deschide.md, Realitatea.md și Bani.md. Platforma este la moment operabilă și poate fi accesată pe pagina CICDE - http://elearning.cicde.md/course/mass-media-si-alegerile-2/. Până la sfârșitul anului 2017, au fost înscriși 106 participanți.
În perioada mai-iunie, au fost organizate 4 cursuri BRIDGE cu tema ”Sistemele electorale și dimensiunea de gen”, la care au participat reprezentanții
mass-media, ONG, partidelor politice, reprezentanți ai CEC și CICDE. Instruirea a abordat toată varietatea sistemelor electorale pentru a oferi o viziune clară
asupra modelelor existente de transformare a votului în mandat și cum este asigurată egalitatea de gen în diferite sisteme. Totodată, în contextul modificărilor
legislației electorale, a fost ajustat Ghidul jurnalistului, tipărit și distribuit în cadrul acestor instruiri.
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În contextul alegerilor locale noi stabilite pentru 14 mai și 19 noiembrie 2017 şi al referendumului local din municipiul Chişinău fixat pentru data de
19 noiembrie 2017, în atenţia consiliilor electorale de circumscripţie şi a celor interesaţi, au fost întocmite 7 circulare cu caracter informativ privind legislaţia
electorală în vigoare şi aplicarea corectă a procedurilor de vot.
În acest sens, a fost atrasă atenţia organelor electorale asupra modificărilor operate în Codul electoral. Astfel, în urma modificării art. 44 alin. (1), lista
documentelor necesare de a fi prezentate pentru înregistrarea candidatului a fost completată cu certificatul de integritate eliberat, în condiţiile legii, de către
Autoritatea Naţională de Integritate.
Totodată, în scopul informării diferitor categorii de alegători (studenţi şi elevi, persoane deţinute sau condamnate, precum şi persoanele care în ziua
votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale sau unităţi militare) au fost pregătite circulare privind modalitatea votării în zilele scrutinelor, cu
analizarea detaliată a elementelor procedurale.
Circularele au fost făcute publice pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
4.2 Desfășurarea unor campanii de informare orientate spre diferite grupuri-țintă de alegători (femei, persoane cu dizabilități, cetățenii plecați peste
hotare etc.)
În data de 12 mai 2016 Comisia Electorală Centrală a desfășurat o lecție de educație electorală pentru elevii clasei a XII-a din Liceul Teoretic
„Universum” din comuna Sărata-Galbenă, raionul Hâncești25, în contextul organizării alegerilor locale noi în această localitate în data de 15 mai 2016. Această
activitate a avut ca scop desfășurarea campaniilor de informare în vederea sporirii activismului civic în rândul tinerilor alegători. Tematica lecției desfășurate sa axat pe subiecte ce țin de procedurile electorale din ziua alegerilor. Obiectivele urmărite au vizat cunoașterea drepturilor și obligațiilor alegătorilor, formarea
concepției despre alegeri democratice, a atitudinii civice și conștientizarea necesității participării la alegerile locale noi.
Mai jos sunt prezentate date dezagregate privind participarea la alegerile locale noi a tinerilor alegători (18-25 ani):
Data
alegeri

Localitate

Ochiul Roş,
Anenii Noi
Sărata-Galbenă,
Hânceşti
30.10.2016, Bucuria, Cahul
13.11.2016 Gălășeni, Râșcani
Gălești, Strășeni
Iserlia,
15.05.2016,
22.05.2016
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Nunăr
Tur total de
alegători
I

348

I
II
I
I
I
I

4546
4550
633
1,316
2,477
939

Total
alegători
nr.
%
236
67.82

Prezența la vot
Alegători (18-25 ani)
Total
Femei
Bărbați
nr.
%
nr.
%
nr.
%
31
13.14
15
48.39
16
51.61

2027
2414
303
745
1201
512

188
263
34
77
142
38

44.59
53.05
47.87
56.61
48.49
54.53

9.27
10.89
11.22
10.34
11.82
7.42

90
126
13
47
83
17

47.87
47.91
38.24
61.04
58.45
44.74

98
137
21
30
59
21

52.13
52.09
61.76
38.96
41.55
55.26

Basarabeasca

II

939

512

54.53

34

6.64

14

41.18

20

58.82

Campanii de informare și educație electorală orientate spre tinerii alegători
Concursul de eseuri cu temele „Dreptul la vot”, ”Alegerile – un pas spre viitor” și ”Noi – viitorii alegători” s-a desfășurat în perioada 21 februarie - 15
martie 2017. Acesta a fost organizat pentru elevii claselor a X-a – a XI-a din instituţiile de învățământ din municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia de către
Filiala din Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale
cetățenilor statelor-membre AIP CSI în colaborare cu CEC. Obiectivele concursului au vizat informarea tinerilor privind dreptul la vot; sensibilizarea privind
importanţa participării la votare pentru edificarea unei societăţi democratice; identificarea şi încurajarea participanților cu aptitudini creative şi cunoştinţe în
domeniul aplicat; îndemnarea cetăţenilor de a participa la alegeri. La concurs au participat 17 lucrări, acestea au fost evaluate după criteriul tematic, al
actualității și al originalității.
Pe parcursul anului 2017, peste 120 de elevi și studenți din instituțiile de învățământ din mun. Chișinău au vizitat CEC în cadrul a 4 evenimente:
 10 iulie 2017 – un grup de tineri ai Academiei de business pentru copii și adolescenți ”Prospera”;
 9 noiembrie 2017 – elevii clasei a IV-a, Liceul ”Liviu Deleanu”;
 17 noiembrie 2017 – studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova;
 24 noiembrie 2017 – elevii clasei a III-a, Liceul "Mihai Viteazul".
Acțiunile au avut drept scop informarea cu privire la activitățile CEC și CICDE, alegerile organizate la noi în țară, posibilitățile de implicare a
cetățenilor în procesul electoral, crearea deprinderilor participative.
Elevii și studenții au participat la un exercițiu de simulare a zilei alegerilor, au discutat cu privire la diverse situații ce ar putea să apară pe parcursul
zilei votării, au făcut o excursie prin sediul CEC și CICDE. De asemenea, au luat parte la un joc de întrebări și răspunsuri din domeniul electoral, cei mai activi
fiind premiați.
Comisia Electorală Centrala a dat curs invitației Parlamentului Republicii Moldova de a celebra Ziua internațională a Democrației. Evenimentul este
marcat în lumea întreagă în fiecare an pe 15 septembrie începând cu anul 2008, în urma deciziei Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În acest
sens, CEC și CICDE, împreună cu 12 autorități publice, au participat, pe 13 septembrie 2017, la organizarea unei expoziții și a altor activități de informare în
cadrul Zilei Ușilor Deschise la Parlament.
În cadrul acestor activități, CEC și CICDE au expus o colecție de publicații și au distribuit pliante cu informații utile despre componența și structura
Comisiei, ale CICDE, carnete și rucsacuri cu logoul Comisiei. Celor circa 100 de copii care au vizitat Parlamentul și au participat la o loterie electorală, le-au
fost oferite cadouri din partea Comisiei. Acţiunea a avut ca obiectiv familiarizarea cu diverse aspecte legate de activitatea Comisiei și CICDE şi conştientizarea
importanţei instituţiei alegerilor. La fel, CEC și-a propus să informeze participanții despre rolul Comisiei ca instituție în realizarea obiectivelor privind
dezvoltarea democrației în Republica Moldova.
În perioada de referință, CICDE a desfășurat o serie de evenimente:
 22 iunie – seminar de instruire la Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”, unde au participat 27 persoane. Acestea au fost familiarizate
cu diferite regimuri de guvernare prin intermediul unor activități nonformale de joc, în cadrul cărora au discutat asupra subiectelor la temă, cu



privire la alegeri, democrație, ce este un cetățean activ și implicat. Instruirea a fost organizată în cadrul programului educațional de vară „Academia
ta” desfășurat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico”.
7 iulie – atelier de lucru „Simularea procesului de vot la tabăra de vară de Jocuri Intelectuale, organizată de Clubul Moldovenesc de Jocuri
Intelectuale. Atelierul a avut ca participanți 50 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. Acestora le-a fost pregătită o prezentare cu tema
„O zi din viața unui funcționar electoral” despre activitățile complexe pe care le au în atribuție organele electorale.

Campania de informare şi educație civică „Particip! Învăț! Decid!”
Platforma de discuții electorale EHub
Educația electorală este un proces continuu, motiv pentru care a fost creată platforma de discuții electorale EHub, care a permis acumularea de
informație în acest domeniu, analiza diferitor aspecte ale domeniului electoral, printr-un dialog constructiv între reprezentanții diferitor actori electorali.
În perioada 21 septembrie – 24 noiembrie au fost organizate 5 ședințe ale platformei de discuții electorale EHub (21 septembrie, 6 octombrie, 10
noiembrie, 17 noiembrie şi 24 noiembrie).
Toți participanții la seminare au calificat conținutul discuțiilor cu calificativul „bine” (25%) și „foarte bine” (75%). La ședințele EHub au participat
reprezentanți ai tuturor actorilor electorali (partide politice, organizațiile societății civile, autorități publice locale, organizații internaționale, alegători, studenți,
elevi, profesori etc.), în total 88 de persoane. Sub aspectul de gen, balanța se înclină înspre femei, numărul acestora depășind cu 28% numărul bărbaților: 56
femei (64%) și 32 bărbați (36%). Tematicile ședințelor au fost următoarele:
 „Cum și de ce sunt observate alegerile?”
 „Organele de management electoral și descentralizarea acestora: beneficii și riscuri”
 „Necesitatea și formele instruirii electorale”
 „20 de ani CEC: provocări și perspective”
 „Evoluția legislației electorale în Republica Moldova”
La discuții au participat reprezentanții CEC, CICDE, ai organizațiilor societății civile (ADEPT, Promo-LEX), ai organizațiilor internaționale (PNUD).
Platforma de discuții electorale a oferit posibilitatea tuturor persoanelor interesate de domeniul electoral, membri și simpatizanți ai partidelor politice,
funcționari electorali, alegători și viitori alegători, de a prezenta, discuta și dezbate diferite aspecte ale procesului electoral.
Ultima ședință EHub a fost transmisă în direct şi a avut cca. 400 de vizualizări. 26
Jocuri intelectuale cu tematică electorală – Ce? Unde? Când?
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În scopul promovării activităților interactive de cunoaștere și învățare, precum și pentru a cultiva erudiția, cunoștințele din domeniul electoral și al
democrației participative, spiritul critic de analiză a diferitor elemente ale procesului electoral, a fost desfășurată o altă activitate, menită să pună în discuție
tematica electorală - seria de jocuri intelectuale „Ce? Unde? Când?”.
„Ce? Unde? Când?” este un joc ce presupune o competiție între echipe formate din cel mult 6 jucători, fiecare reprezentând instituții preuniversitare
din regiune. Competiția și caracterul interactiv al activității a captivat atenția tinerilor, implicându-i la maxim în proces. Întrebările au fost din domeniul
electoral, atât din practica Republicii Moldova, cât și a altor state.
Pentru a organiza aceste activități conform regulilor pe care le presupune acest joc, au fost invitați reprezentanți ai Clubului Moldovenesc de Jocuri
Intelectuale CUC Moldova pentru asistență, la capitolul formularea întrebărilor, desfășurarea activităților și moderarea acestora.
În vederea desfășurării campaniei de informare și educare „Particip! Învăț! Decid!”, CICDE a solicitat implicarea direcțiilor de învățământ raionale/
municipale și instituțiile preuniversitare. Astfel, în perioada 22 septembrie – 26 noiembrie, au fost organizate 6 jocuri de CUC electoral. La aceste activități
au participat 346 de persoane, organizate în 62 echipe din peste 50 de instituții preuniversitare. Sub aspectul de gen, balanța se înclină înspre fete, numărul
acestora depășind cu 24% numărul băieților: 215 fete (62%) și 131 băieți (38%).
În cadrul evenimentelor au fost repartizate materiale informative și educative: Publicația „Cunoaște dreptul tău electoral”; Broșura „Programul de
masterat Management politic și electoral”. De asemenea, toate echipele au fost premiate cu cărți procurate în acest scop.
Evenimentele sus-menționate au fost mediatizate în spațiul virtual și în mass-media:
 5 pagini web din regiuni.
 Pe data de 17 noiembrie 2017 - emisiunea „Fierbinte Show” de la Radio Moldova.27
 Au fost elaborate două filmulețe video pe Instagram și pe Facebook cu un număr de peste 1500 de vizualizări. 28
Școala electorală de weekend CICDE
În perioada 20 octombrie - 5 noiembrie 2017, CICDE a desfășurat prima ediție a Școlii Electorale de Weekend (ȘEW).
ȘEW s-a desfășurat pe parcursul a două weekenduri prelungite (6 zile) cu un interval de două săptămâni între ele, timp în care participanții au realizat
o temă pentru acasă. Per total, cursul a însumat 96 de ore de studiu dintre care 48 de ore contact direct și 48 de ore lucru individual.
La instruire au participat 19 persoane (12 femei și 7 bărbați), reprezentanți ai aripilor de tineret ale partidelor politice, societății civile sau alegători
tineri interesați/implicați civic.
Obiectivele cursului:
 Prezentarea noului sistem electoral al Republicii Moldova și a modului de funcționare a acestuia;
 Prezentarea rolului și locului diferitor actori electorali în procesul democratic;
 Cunoașterea principiilor de bună practică în materie electorală;
 Luarea în considerare a implicațiilor sistemelor electorale asupra reprezentării diferitor grupuri sociale;
27
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Implicarea tinerilor în procesul electoral și dezvoltarea abilităților civice ale acestora.
Modulul a fost conceput și moderat de către formatorii CICDE. Șase sesiuni au fost prezentate de către experți-invitați din partea CEC, Parlamentului
RM și societății civile.
Vizibilitate
Despre eveniment au fost elaborate și publicate o serie de articole pe 5 site-uri de știri. De asemenea, au fost elaborate și publicate: două articole pe
site-ul www.cicde.md și 3 video-uri pe conturile CICDE de Instagram și Facebook, cu peste 700 de vizualizări.29
Conferința electorală „CICDE open talks”
Conferința electorală „CICDE open talks” a fost un eveniment de anvergură, un nou tip de instruire ce urmărește educarea publicului printr-o metodă
neformală, interesantă, inovativă și captivantă. Evenimentul a avut loc la data de 29 noiembrie 2017, în Chișinău, în incinta Centrului de excelență „Tekwill”
și a urmărit acoperirea unei game largi de subiecte, alese prin prisma tematicii selectate „Democrația se învață – abordări inovative”, cu apelul către tineri
de a se implica în viața societății.
Activitatea a fost organizată și desfășurată în comun cu Comisia Electorală Centrală și Parlamentul Republicii Moldova, fapt ce a oferit o vizibilitate
mai mare acestui eveniment.
În afară de invitații speciali la eveniment, pe scenă au urcat cu discursuri și prezentări următorii vorbitori:
 Ioana Vatamanu-Mărgineanu – elevă, președinte al Senatului elevilor, Liceul Academiei de Științe a Moldovei;
 Mihai Rotaru – student, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 Elena Gobjilă și Victor Lisenco, studenți, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 Bogdan Moroșan – student anul I, Germania, adresare video;
 Natalia Țurcanu – profesoară, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Chișinău;
 Natalia Duminica – coordonator național, Programul de burse umanistice și drept, Fondul de educație a Romilor în Budapesta.
Invitații au fost selectați din rândurile tinerilor și celor ce activează în domeniul implicării tinerilor în procesele decizionale, persoane pasionate de ceea
ce fac și care, în parte sau împreună, urmăresc scopul de a educa noua generație și întreaga societate în spiritul unei democrații veritabile, totodată fiind un
exemplu de implicare a tinerilor în procesele decizionale. Vorbitorii și-au împărtășit ideile, încercând prin exemplul propriu să provoace conversații și să
inspire pe alții să catalizeze schimbări în societate, în țară și în întreaga lume.
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La conferință au fost invitați toți participanții de la celelalte activități din cadrul campaniei de informare și educare „Particip! Învăț! Decid!” - absolvenții
școlii electorale de weekend, participanții la ședințele EHub și participanții CUC (echipelor învingătoare din fiecare raion le-a fost asigurat și transport turretur – Anenii Noi, Hâncești, Cimișlia, Drochia şi Ialoveni). În total 139 persoane s-au înregistrat în listele de prezență la acest eveniment.
Vizibilitate
Evenimentul a fost pe larg mediatizat:
 De peste 21 de site-uri de știri,
 Canalele TV: Publika TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2.
Transmisiunea în direct a conferinței „CICDE open talks” a fost urmărită de peste 65.000 de persoane. 30 De asemenea, a fost scris și publicat un articol
pe site-ul www.cicde.md31.
Alte materiale
În cadrul campaniei au fost elaborate 2 video-uri grafice în scopul promovării educației electorale în rândul cetățenilor Republicii Moldova, în special
al tinerilor.
Primul spot explică opțiunile pe care le are un tânăr odată ce împlinește 18 ani, pentru a motiva tinerii să se implice în procesul electoral, indiferent în
rolul cărui actor – concurent electoral, observator, funcționar electoral etc. 32
Al doilea spot explică unde alegătorii își pot verifica prezența în listele electorale și cum pot să participe la seminare de instruire electorală. Spectatorii
sunt îndemnați să solicite informații de care au nevoie din sursele puse la dispoziție de CEC şi CICDE. 33
Spoturile sunt promovate pe rețelele de socializare, canalele TV și, respectiv, au fost utilizate în cadrul conferinței electorale ”CICDE open talks”.
De asemenea, a fost elaborată o broșură cu benzi desenate ce prezintă informații despre organele electorale din Republica Moldova – constituire,
activitate și rol în alegeri. Publicația are drept scop informarea și educarea alegătorilor și viitorilor alegători, implicarea acestora în activitățile de instruire în
domeniul electoral și încurajarea democrației participative. Această broșură prezintă o modalitate inovativă de educare a publicului: informația este
reprezentată într-o formă inedită, cele mai importante aspecte ale tematicii abordate fiind ilustrate. 34
Materialul a fost realizat de CICDE și face parte dintr-o serie de publicații în care vor fi abordate aspecte, precum: drepturile electorale, administrarea
electorală, procedura de vot, transparența alegerilor, accesibilitatea procesului electoral și dimensiunea de gen în cadrul acestuia.
Au fost tipărite 1000 de broșuri, o parte din ele fiind distribuite în cadrul Conferinței electorale „CICDE open talks”, altele urmând să fie distribuite
instituțiilor de învățământ şi bibliotecilor publice.
Campanii de informare și educație electorală orientate spre alegătorii din diasporă
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Pentru CEC reprezintă o prioritate organizarea activităților menite să îmbunătățească comunicarea cu diaspora și să creeze un cadru prielnic pentru
participarea activă la alegeri a cetățenilor aflați în afara țării nu doar în calitate de alegători, dar și ca funcționari electorali, observatori etc.
În perioada 3-4 și 10-12 februarie 2017, s-au desfășurat întâlniri cu reprezentanții diasporei din Republica Italiană (Roma și Padova), Marea Britanie
(Londra) și Republica Franceză (Paris). La evenimente au fost prezenți membri ai CEC și reprezentanți ai Biroului Relații cu Diaspora (BRD). Întâlnirile au
fost organizate la inițiativa și cu susținerea financiară a Institutului Republican Internațional din Moldova (IRI), în cadrul programului „Alegătorii peste
hotare”. Discuțiile s-au axat pe analiza post-electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. Subiectele
abordate în cadrul întâlnirilor au vizat evaluarea procedurii de vot în străinătate, mobilizarea alegătorilor din diasporă, dar și identificarea soluțiilor ce ar facilita
participarea la vot a cetățenilor din străinătate. În data de 3 martie 2017, la Chișinău s-a desfășurat conferința de totalizare și evaluare a Programului „Alegătorii
peste hotare”, cu participarea reprezentanților CEC, BRD, IRI, ai diasporei, societății civile și ai partidelor politice.
Pe 11 aprilie 2017, CEC a organizat o masă rotundă la care s-a dezbătut subiectul înregistrării prealabile, fiind prezentată și aplicația pentru înregistrarea
prealabilă. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și organizațiilor non-guvernamentale, parteneri de dezvoltare ai CEC,
precum și reprezentanți ai cetățenilor aflați peste hotare. În cadrul discuțiilor au fost înaintate propuneri de îmbunătățire a aplicației, pe care CEC a dat asigurări
că le va lua în calcul.
Pe 17 august 2017, în contextul Zilelor Diasporei ediția 2017, CEC și CICDE au găzduit o întâlnire cu alegătorii de peste hotare. Subiectele discuției
s-au axat pe organizarea alegerilor în secțiile de votare din străinătate, accentul fiind pus pe înregistrarea prealabilă și instruirea membrilor birourilor electorale
ale secțiilor de votare din străinătate.
Pe parcursul anului 2018, Comisia Electorală Centrală, în colaborare cu CICDE, a realizat o amplă campanie de informare și educare civică, sub
genericul „Democrația contează”. Aceasta a fost organizată în cadrul Proiectului „Consolidarea democrației prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE),
implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin
intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra. Programul de activități a fost inedit atât prin numărul și
complexitatea subcampaniilor, cât și prin perioada extinsă de implementare, varietatea instrumentelor utilizate și numărul mare de parteneri (13 ministere și
instituții publice) și de grupuri țintă de beneficiari (tineri, femei, diaspora, persoane cu dizabilități, minorități etnice etc.).
Campania a avut drept scop creșterea interesului cetățenilor pentru procesele electorale și ridicarea activismului civic. Totodată, acțiunile au fost
planificate, inclusiv în contextul modificărilor operate la legislația electorală în anul 2017 și al necesității informării cetățenilor privind sistemul electoral mixt.
Strategia de comunicare a pus un accent deosebit pe informarea directă a alegătorilor, inclusiv a celor din diasporă.
În cadrul campaniei au fost elaborate pliante, broșuri, postere și ghiduri care au informat despre sistemul mixt, circumscripții, procedura de votare,
listele electorale, înregistrarea prealabilă și altele. Toate materialele electorale au fost realizate în limbile română, rusă găgăuză și în limbajul Braille. La fel,
au fost realizate opt videografice, patru spoturi motivaționale, precum și filmulețe video și galerii cu fotografii de la toate activitățile menționate mai sus.
În primăvara 2018 s-a desfășurat campania mobilă „Elections on road”, în cadrul căreia au fost vizitate 14 centre raionale și s-au organizat 16 sesiuni
de informare cu publicul general și 12 cu elevii și cadrele didactice. În total, s-a discutat direct cu peste 4 600 de oameni.
În cadrul campaniei de informare a diasporei, echipa CEC, ajutată de voluntari și poliția de frontieră, a mers la punctele de trecere a frontierei,
Aeroportul Internațional Chișinău, Gara de trenuri, la Gara de Nord, unde au fost împărțite cca. 300 de mii de pliante informative și au fost plasate postere
adresate cetățenilor care se deplasau în afara țării. Prin intermediul misiunilor diplomatice au fost distribuite 40000 de foi volante (flyere). De asemenea, au

fost realizate patru transmisiuni live. Infografice și alte materiale informative au fost plasate și distribuite prin intermediul rețelelor de socializare. Informarea
a fost realizată și în cadrul congresului diasporei organizat de Cancelaria de Stat în luna august 2018.
La sfârșitul lunii mai și pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie 2018 au fost realizate mai multe activități pentru tineri, inclusiv Forumul Național
al Tinerilor în Domeniul Electoral, un eveniment amplu ce a reunit peste 150 de tineri reprezentanți ai organizațiilor de tineret din partea a șapte partide politice
din Republica Moldova, care s-au familiarizat cu procesul de desfășurare a unui scrutin prin participarea directă la simularea alegerilor.
Lightroom (un) conference: Agresivitate și etică în alegeri – evenimentul a ridicat problema violenței psihologice ce însoțește campaniile electorale,
promovând ideea unei campanii în care se ține cont de etică și valori.
Un alt aspect important în cadrul campaniei „Democrația contează” a fost Programul de Mici Granturi, la care au participat 12 ONG-uri din diferite
regiuni ale țării. Aceste organizații au avut drept grupuri țintă diferite categorii de cetățeni la care, de obicei, informația ajunge mai greu sau chiar deloc:
persoane vârstnice aflate în dificultate, femei din grupuri marginalizate, persoane cu dizabilități fizice și intelectuale, deținuți și foști deținuți, diaspora, cetățeni
de etnie găgăuză și romă. În total, în cadrul programului au avut loc peste 500 de acțiuni de educare civică și informare. În total au fost peste 200 de mii de
beneficiari direcți și peste jumătate de milion de beneficiari indirecți.
Pe parcursul anului 2018, au fost relansate și cele două platforme de informare online ale CEC – cec.md și voteaza.md. Ambele site-uri au fost înnoite
cu funcții simplificate de utilizare, dar care corespund normelor stricte de securizare și nu în ultimul rând tendințelor de design. Un accent principal îl are
accesul facil, formularea clară și instrumentarul de accesibilitate, pentru ușurarea navigării și lizibilității.
La fel, în cadrul campaniei „Democrația contează” a fost lansată platforma de discuții electorale eHUB unde au participat 196 de persoane (studenți,
funcționari electorali, jurnaliști, experți internaționali și naționali). Ședințele eHUB au fost transmise în direct pe Internet adunând mai mult de 140 mii de
vizualizări. De asemenea, au fost constituite puncte focale de educație electorală și informare a alegătorilor, în cadrul cărora au fost instruiți bibliotecari pentru
a efectua sesiuni de informare a alegătorilor, 71 de persoane au fost instruite cu aplicarea curriculumului internațional BRIDGE, 36 bibliotecari cu folosirea
metodologiei elaborate de CICDE și 90 de bibliotecari în cadrul sesiunii de informare în colaborare cu organizația internațională IREX Moldova. În total au
fost instruiți direct 191 de bibliotecari care au desfășurat numeroase activități de informare în toată țara.
Conform datelor estimative privind impactul ce l-a avut campania de informare și educație electorală „Democrația contează”, peste 343 de mii de
alegători sau viitori alegători au participat direct la toate activitățile desfășurate, iar peste 1 mln 700 mii de alegători au auzit, au vorbit, au discutat sau au citit
despre noul sistem electoral și alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
Pentru realizarea cu succes a campaniei de informare și educație electorală, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova s-a învrednicit de un
trofeu la categoria Implicarea Cetăţenilor, oferit în cadrul unei ceremonii festive, organizate la 29 ianuarie 2019 la Accra, Ghana. Premiul este acordat anual
de către Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS) și Centrul Internațional pentru Psihologiei Electorală (ICEP), pentru recunoașterea
realizărilor și contribuției semnificative la implementarea unor politici care duc la îmbunătățirea participării la alegeri și la creșterea încrederii cetățenilor față
de procesul electoral. Selectarea organizațiilor finaliste a fost realizată de către un comitet de premiere, constituit din oficiali electorali din alte state și
reprezentanți ai unor organizații internaționale prestigioase de profil: Comisia de la Veneția, Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES), ICPS
și ICEP. În cadrul evenimentului, reprezentantul CEC și CICDE au făcut și o prezentare privind acțiunile realizate de organizații, în vederea informării și
educării electorale a tinerilor.
Campania de informare și educație electorală pentru alegerile locale generale din octombrie 2019 s-a desfășurat sub genericul „Aleg să votez.
Indiferența nu aduce schimbări”. Campania a însumat realizarea mai multor produse audio/video, materiale printate (flayere, postere informaționale pentru

alegători, observatori, funcționari electorali, ghiduri informative pentru alegători și observatori), bannere electronice și articole stilizate (carnete, picuri, articole
promoționale).
Spoturile audio au fost realizate în română și rusă, iar cele video au fost subtitrate în limba rusă, fiind însoțite de translare în limbaj mimico-gestual. E
de remarcat că pentru informațiile aduse la cunoștința publicului în cadrul ședințelor CEC și briefingurilor de presă din ziua alegerilor, de asemenea a fost
asigurată translarea în limbaj mimico-gestual de către specialiști în domeniul respectiv.
Pe parcursul a două săptămâni, echipe mobile de voluntari s-au deplasat în raioanele țării, desfășurând o campanie de informare pentru alegători.
Aceștia au organizat concursuri cu participarea cetățenilor, au oferit premii și au distribuit materiale informative. Acțiunile de informare au avut drept scop
creșterea interesului cetățenilor pentru procesele electorale și ridicarea activismului civic. E de menționat că acțiunile au fost planificate atât în contextul
organizării alegerilor locale generale, cât și a alegerilor parlamentare noi. Conținutul tuturor materialelor electorale (pliante, broșuri, ghiduri) care au fost
realizate în cadrul campaniei a fost analizat și ajustat în prealabil pentru a oferi alegătorilor informație autentică și accesibilă.
În același timp, CICDE a desfășurat seminare pentru 78 de bibliotecari din 30 de raioane cu tematica „Instruirea bibliotecarilor coordonatori în domeniul
informării alegătorilor”, iar aceștia, la rândul lor, au realizat activități de informare pentru aproximativ 5000 de persoane, dintre care 3388 femei și 1457
bărbați.
În perioada 9 - 20 septembrie 2019, CICDE a desfășurat 50 de seminare de instruire pentru membrii consiliilor elevilor din 50 de instituții de învățământ
din diferite localități.
Per total, în cele 50 de seminare au fost prezenți 1124, dintre care 203 băieți și 753 fete.
Prin acest modul de instruire, CICDE și-a propus:
- să promoveze educația electorală în rândul adolescenților;
- să contribuie la formarea elevilor în spiritul valorilor și principiilor democratice;
- să ofere o platformă de discuții și să încurajeze schimbul de idei cu referire la drepturile politice;
- să susțină implicarea elevilor în luarea deciziilor la nivel de familie, clasă, instituție preuniversitară, comunitate;
- să popularizeze în rândul elevilor importanța alegerilor ca instrument de creare a consiliilor elevilor în instituție.
În timpul desfășurării instruirilor au fost organizate două galerii foto și video. Instruirile au culminat cu ziua alegerilor în Consiliile de elevi,
desfășurată în câteva licee simultan.
4.3 Realizarea unui studiu privind nivelul de implicare și participare a cetățenilor la toate etapele procesului electoral
La momentul planificării acestei activități la începutul anului 2016, s-a urmărit realizarea unui studiu având la bază analiza datelor statistice de la ultimul
scrutin național - alegerile locale generale din 2015, însă, odată ce în anul 2016 a avut loc un scrutin prezidențial, studiul respectiv se bazează pe analiza datelor
statistice deținute de CEC în urma organizării alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.
Astfel, a fost stabilit conceptul, scopul și obiectivele tehnicile și metodele de culegere și analiză a informațiilor cuprinse în „Studiul privind nivelul de
implicare și participare a cetățenilor la toate etapele procesului electoral”, precum și configurația compartimentelor din conținutul acestuia, a aspectelor ce
urmează a fi elucidate.

Studiul prezintă informația într-un mod schematic (diagrame, grafice, tabele), iar datele statistice au fost culese din hotărârile CEC și documentele
prezentate Comisiei de organele electorale inferioare și/sau concurenții electorali: rapoarte, procese-verbale, hotărâri, decizii etc.
Studiul conține o analiză a bunelor practici în acest domeniu în alte țări, precum și „Concluzii și recomandări”, formulate în baza analizei datelor statistice
ce țin de următoarele aspecte:
a) Participarea cetățenilor în calitate de candidați la funcția de Președinte al Republicii Moldova
b) Participarea cetățenilor în susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (membri ai grupurilor de inițiativă, semnatari în liste
de subscripție)
c) Participarea cetățenilor în activitatea organelor electorale (membri ai CECE și BESV, operatori SIAS „Alegeri”, contabili CECE II, inclusiv instruirea
acordată acestora)
d) Participarea cetățenilor în reprezentarea concurenților electorali în cadrul organelor electorale (reprezentanți ai concurenților electorali în
CEC/CECE/BESV)
e) Participarea cetățenilor la efectuarea agitației electorale în favoarea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (persoane de
încredere)
f) Participarea cetățenilor în susținerea financiară a candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (trezorieri/donatori)
g) Participarea cetățenilor la monitorizarea alegerilor prezidențiale (observatori)
h) Participarea cetățenilor în contestarea acțiunilor/inacțiunilor organelor electorale
i)Participarea cetățenilor la votare (alegători)
„Studiul privind nivelul de implicare și participare a cetățenilor la toate etapele procesului electoral” va fi publicat în Buletinul informativ al Comisiei
Electorale Centrale.
4.4 Implementarea unor instrumente de comunicare continuă și eficientă cu alegătorii din diasporă
Pe parcursul anului 2016 a fost creată și actualizată baza de date a reprezentanțelor diasporale de peste hotare (inclusiv paginile de Facebook ale acestor
reprezentanțe). În cadrul campaniei de informare pentru scrutinul prezidențial din 30 octombrie 2016, procesul de comunicare cu reprezentanții diasporei a
avut loc prin intermediul rețelelor de socializare, precum Facebook, Twitter, Odnoklassniki. Astfel, au fost plasate și distribuite informații utile privind
procedura de votare peste hotare, secțiile de votare în străinătate, înregistrarea prealabilă a cetățenilor de peste hotare, actele în baza cărora este permisă
votarea, precum și spoturi motivaționale.
Parteneriatul CEC - Biroul pentru relații cu diaspora a fost consolidat și prin participarea, în perioada septembrie-octombrie 2016, la programul
„Alegătorii de peste hotare”35, dedicat alegerilor Președintelui Republicii Moldova. Inițiativa aparține reprezentanței în Moldova a Institutului Republican
Internațional din SUA (IRI), iar realizarea acesteia a fost posibilă în cooperare cu Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) și Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene (MAEIE). În acest sens, au fost întreprinse 11 întâlniri cu membrii diasporei în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Portugalia,
Franța, Italia, Grecia, Olanda și Belgia, la acestea participând membrii CEC și reprezentanții BRD - instituții abilitate să discute despre alegeri și programele
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pentru diasporă, precum și de la IRI, în calitate de organizatori. Scopul programului a constat în asigurarea accesului cetățenilor moldoveni stabiliți peste
hotare la informații cu privire la procesul electoral (inclusiv posibilitatea înregistrării prealabile, procedurile de vot și altele).
În același context, la acest compartiment se evidențiază realizarea evenimentului transmis on-line „DIALOG CU DIASPORA” – organizat în cadrul
campaniei de informare „Alegători de peste hotare”, în parteneriat cu BRD, MAEIE și reprezentanța din Moldova a IRI. Cetățenii din diasporă au avut
posibilitatea să adreseze, din timp, diverse întrebări referitoare la procesul de votare în străinătate. De asemenea, evenimentul a servit un bun prilej de a informa
cetățenii aflați în străinătate despre organizarea alegerilor peste hotarele țării și colectarea opiniilor privind provocările existente și eventualele soluții.
Pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2017, a fost actualizată baza de date a reprezentanțelor diasporei de peste hotare.
De asemenea, la 3 martie 2017, a fost lansată platforma de comunicare și colaborare cu diaspora. Scopul acesteia este menținerea unui dialog continuu
cu cetățenii cu drept de vot ai Republicii Moldova aflați în străinătate și o implicare mai activă a acestora în procesul decizional din țară, în partea ce ține de
organizarea și desfășurarea alegerilor. Pentru aceasta, e nevoie de identificarea persoanelor ce și-ar dori să devină membri ai organelor electorale care, împreună
cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, să gestioneze și să desfășoare în cele mai bune condiții activitatea birourilor electorale
ale secțiilor de votare din străinătate.
Persoanele interesate pot expedia un mesaj la adresa diaspora@cec.md sau pe rețelele de socializare ale CEC, indicând datele de contact (telefon, adresa
de e-mail), dar și țara și orașul de reședință. Ulterior, acestea vor putea fi instruite la distanță prin intermediul platformei E-learning a CICDE.
4.5 Desfășurarea campaniilor de informare și educație electorală a tinerilor alegători în toate raioanele (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde,
emisiuni Radio/TV, școli de vară etc.)
La 4 februarie 2016, au fost marcați 11 ani de la instituirea Zilei Internaționale a Alegerilor36. Prin sărbătorirea anuală a Zilei Internaționale a Alegerilor,
Comisia Electorală Centrală își demonstrează adeziunea la valorile democratice. Evenimentele organizate cu prilejul acestei zile au avut menirea să atragă
atenția publicului asupra importanței alegerilor în societate.
Printre evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Alegerilor - ediția a XI-a, se numără lecțiile publice de educație electorală cu tema
„Democrația ești TU, votează conștient”, desfășurate în perioada 1-5 februarie 2016 pentru studenții anilor întâi și al doilea din cadrul mai multor instituții de
învățământ superior. Aceste activități au avut ca obiectiv informarea tinerilor despre procesul electoral din Republica Moldova, accentuarea importanței
alegerilor ca prim criteriu al democrației, participarea activă la alegeri a tinerilor. În afară de aceasta, s-a urmărit transpunerea în practică a cunoștințelor despre
drepturile electorale și obligațiile cetățenilor.
Tot în data de 4 februarie reprezentanții mass-media au fost invitați la sediul CEC pentru un briefing de presă dedicat celei de-a XI-a ediții a Zilei
Internaționale a Alegerilor, iar imediat după briefing, studenții invitați la sediul CEC, au avut ocazia să ia parte la un joc de simulare a ședinței Comisiei.
Tinerii au vizitat subdiviziunile Aparatului CEC și au luat cunoștință de domeniile de activitate specifice pe care le realizează fiecare dintre direcțiile Aparatului
Comisiei. Reprezentanții CEC au vorbit despre rolul alegerilor în societate și au remarcat importanța implicării active a cetățenilor în procesul electoral.
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Cu ocazia Zilei Internaționale a Alegerilor, CICDE a transmis un set de materiale didactice și informative Bibliotecii Publice de Drept, filiala Bibliotecii
Municipale „B.P. Hașdeu”. Raftul cu materiale din domeniul electoral al bibliotecii a fost îmbogăţit cu un șir de cărți, ghiduri și broșuri din domeniul alegerilor,
editate atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei.
Manualele pentru membrii organelor electorale inferioare, dar și ghidurile destinate tuturor participanților la procesul electoral - alegători, jurnaliști,
observatori, etc. au fost puse la dispoziția cititorilor în vederea informării lor cu privire la drepturile şi procedurile electorale din Republica Moldova.
În perioada 16 - 20 mai 2016 Comisia Electorală Centrală a desfășurat acțiunea anuală „Ziua tânărului alegător”. Ziua tânărului alegător este marcată
pentru a sensibiliza tinerii privind importanța participării lor la procesul electoral, inclusiv de a ridica gradul acestora de responsabilitate.
Obiectivele urmărite au vizat cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor alegătorilor, formarea concepţiei despre alegeri democratice, a atitudinii civice şi
conştientizarea necesităţii participării la alegeri.
Comisia a venit către licee cu propunerea de a organiza și desfășura seminare cu participarea tinerilor care au deja vârsta de 16 ani, iar tematica
seminarului s-a axat pe subiecte ce țin de procedurile electorale din ziua alegerilor.
În data de 19 octombrie 2016, CEC a organizat lecții publice pentru elevii claselor superioare de la Liceul teoretic „Ștefan cel Mare37” și a liceului
„Vasile Alecsandri” din mun. Chișinău, precum și pentru studenții facultății de drept a USM. Obiectivul de bază al prelegerilor desfășurate a vizat cunoașterea
drepturilor și obligațiilor alegătorilor, formarea concepției despre alegeri democratice, a atitudinii civice și conștientizarea necesității participării la alegerile
prezidențiale din 30 octombrie 2016.
Ziua Internațională a Alegerilor
Prin sărbătorirea anuală a Zilei Internaționale a Alegerilor, Comisia Electorală Centrală promovează valorile democratice și contribuie la implicarea
cetățenilor în procesul decizional. Evenimentele organizate cu prilejul acestei zile au menirea să atragă atenția publicului asupra importanței alegerilor în
societate, acestea constituind un test pentru alegători, de asemenea să sprijine dezvoltarea culturii politice a cetățenilor.
Ediția a X-a a Zilei Internaționale a Alegerilor, a fost marcată prin organizarea mai multor evenimente, desfășurate în perioada 2-7 februarie 2017.
La 2 februarie reprezentanții mass-media au fost invitați la sediul CEC pentru un briefing de presă. În cadrul acestuia, CEC a lansat concursurile de
desen pentru elevi „Votul meu - vocea mea” și de slogane „Alegerile în viața mea”. La concursul de desen au participat 117 persoane, iar la cel de slogane –
34 de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova, elevi ai claselor a VII-a – XII-a din instituțiile de învățământ din Chișinău, Orhei, Călărași, Ialoveni, Criuleni,
Sângerei, Ștefan Vodă, Dondușeni, Edineț, Bălți, Ungheni, Anenii Noi, Dubăsari, Leova, Șoldănești, Vulcănești, Rezina. Comisia de concurs a fost formată
din funcționari ai aparatului CEC și membrii CEC, care au apreciat lucrările după criteriile stabilite de un regulament privind organizarea concursurilor
respective.
După briefing, un grup de studenți de la IRIM (Facultatea de relații internaționale și științe politice) au participat la un exercițiu de simulare a ședinței
CEC, unde au pus în dezbatere subiectul implementării votului de alternativă, prin corespondență și electronic.
Lecții publice de educație electorală cu tema „Votul meu - vocea mea!” au fost desfășurate pentru studenții anului întâi și al doilea de la Universitatea
de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Tematicile s-au axat pe procesul
electoral în Republica Moldova, importanța alegerilor ca prim criteriu al democrației, participarea activă la alegeri, drepturile și obligațiile cetățenești în
alegeri.
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Ziua Internațională a Alegerilor a fost mediatizată la postul național Radio Moldova în emisiunea ”Spațiul Public”, la care au participat reprezentanții
CEC.
În anul 2019, Comisia Electorală Centrală a marcat Ziua Internațională a Alegerilor la data de 2 februarie 2019, iar cu acest prilej au fost organizate
mai multe activități menite să atragă atenția cetățenilor asupra importanței alegerilor într-o societate democratică.
Șirul evenimentelor a început cu startul campaniei de informare și educație electorală pentru alegerile din 24 februarie 2019, prin intermediul echipelor
mobile, care s-au deplasat pe întreg teritoriul țării și au informat alegătorii despre importanța participării la alegeri.
Ziua Tânărului Alegător
Și în anul 2017, ca în fiecare an, Comisia Electorală Centrală organizează activități de informare și educație electorală dedicate viitorilor alegători sub
genericul „Ziua Tânărului Alegător”. Scopul activităților este familiarizarea acestora cu drepturile şi obligaţiile alegătorilor, formarea cunoștințelor despre
alegeri democratice, a spiritului civic activ.
Pentru a organiza aceste activități și a asigura participarea la ele, Comisia a trimis în zilele de 22-26 mai scrisori instituţiilor de învățământ în vederea
inițierii colaborării și oferirii asistenței la desfășurarea și moderarea acestora. În acest scop CEC a pregătit pentru profesori prezentarea Power Point „Ziua
tânărului alegător” și un îndrumar la aceasta. Materialele respective au fost plasate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale și pot fi vizualizate la următorul
link: http://cec.md/index.php?pag=news&id=1010&rid=19927&l=ro.
Pe 22 mai 2017, în incinta Parlamentului s-a desfășurat un atelier de lucru pentru tineri ”Simularea procesului de vot”, organizat de Parlament în
parteneriat cu CEC și CICDE. Evenimentul a avut loc în contextul Zilelor Parlamentului, desfășurate în perioada 21-23 mai 2017. Agenda a cuprins și o
activitate de simulare a zilei alegerilor, la care participanții au exersat roluri de alegători, observatori şi funcționari electorali, fiind încurajați pentru a fi
alegători conștienți și informați.
În ziua de 25 mai 2017, la sediul Comisiei au fost expuse lucrările premiante de la concursurile de desene „Votul meu - vocea mea” și de slogane
„Alegerile în viața mea”. Câștigătorilor le-au fost oferite mai multe premii, printre care: Enciclopedia pentru copii, Dicționarul explicativ al limbii române,
căști, power bank și diplome de participare. Conform regulamentului, participanții și-au dat acordul pentru drepturile de autor și astfel cele mai reușite lucrări
au fost publicate în diverse materiale editate de CEC (calendare, prezentări).
La 20 octombrie 2017, CEC a organizat la sediul Universității de Stat din Moldova o întâlnire cu studenții anului întâi ai Facultății de drept, la care au
participat cca. 200 de persoane. Subiectele au vizat rolul alegerilor în societate, importanța participării tinerilor la votare, activitatea Comisie, evoluția
procesului electoral în Republica Moldova.
La data de 1 februarie 2018, Comisia Electorală Centrală a marcat Ziua Internaţională a Alegerilor, cu acest prilej fiind organizate mai multe activități
menite să atragă atenţia cetăţenilor asupra importanței alegerilor într-o societate democratică.
Șirul evenimentelor a început cu vizitarea Comisiei și a CICDE de către elevii claselor a VI-a de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, clasei a X-a de
la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” și tinerii de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO. Prin jocuri interactive elevii au aflat despre importanța
alegerilor, care sunt atribuțiile și activitățile desfășurate de Comisie și cum se organizează alegerile.

De asemenea, în contextul Zilei Internaționale a Alegerilor au fost organizate lecții publice în cadrul a trei licee și cinci universități din mun. Chișinău,
un club de presă și un offline cu bloggerii. În cadrul acestor evenimente a fost prezentat sloganul campaniei de educare și informare civică desfășurată de CEC
în anul 2018 și a fost lansat primul spot motivațional.
Cu prilejul Zilei Tânărului Alegător, în luna mai 2018, Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, în parteneriat
cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, au desfășurat acțiunea „Săptămâna de informare electorală” în toate școlile din Republica Moldova. Scopul
acestei activități a constat în informarea elevilor din gimnazii și licee despre procesele electorale din Republica Moldova, instituțiile statului responsabile de
buna organizare și desfășurare a alegerilor, despre importanța exprimării votului, drepturile şi obligațiile alegătorilor, formarea concepției despre alegeri
democratice.
De asemenea, în contextul Zilei Tânărului Alegător au fost organizate trei vizite de studiu la sediul Comisiei Electorale Centrale, șapte lecții publice în
universități și biblioteci, precum și trei runde de dezbateri. În total, la aceste evenimente au participat peste 800 de persoane.
În cadrul Zilei Tânărului Alegător, ediția 2019, Comisia Electorală Centrală a organizat următoarele activități:
 Ziua ușilor deschise la CEC. Participanți: 25 tineri elevi de la Școala de vară de leadership, educație și angajament civic “J.F. Kennedy”;
 Vizita unui grup de 10 studenți de la FRIȘPA;
 Cea de a II-a ediție a Forumului Național al Tinerilor în Domeniul Electoral. Participanți la eveniment - 150 de tineri reprezentanți ai organizații de
tineret ale partidelor politice.
 Activitate extra curriculară. Participanți - elevii Gimnaziului Hansca din raionul Ialoveni, lecție interactivă de educație civică.
Obiectivul nr. 5. Transparența în activitatea organelor electorale
5.1 Promovarea principiului transparenței în activitatea organelor electorale și evaluarea gradului de satisfacție a părților interesate în procesul electoral
asupra activității organele electorale
În scopul evaluării gradului de satisfacție a părților interesate privind activitatea organelor electorale, Comisia Electorală Centrală a elaborat conceptul
unui chestionar on-line pentru pagina web oficială a CEC. Chestionarul a fost plasat pe site38 și pus în aplicare în luna mai 2016. Analiza unor chestionare
completate nu a fost făcută, din considerentul că, până la data raportării, niciunul nu a fost completat și prezentat. Însă, începând cu luna octombrie, cu suportul
partenerilor de dezvoltare a fost coordonată desfășurarea unui sondaj de opinie în rândul alegătorilor, care a avut drept scop examinarea opiniei publice despre
CEC și procesul electoral organizat în perioada alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016. Au fost obținute și analizate date ce țin de aprecierea campaniei
de informare, percepția populației cu privire la accesul la vot, opinia publicului față de votul online, percepția cetățenilor cu privire la autoritatea națională
electorală și încrederea publicului în această instituție, precum și în rezultatele alegerilor, opinia cetățenilor față de încălcările electorale. În linii generale,
cetățenii consideră importantă exprimarea votului, în special că o asociază cu responsabilitatea fiecăruia față de viitorul propriu și cel al țării. Totuși, nivelul
de încredere în rezultatele votului depind de preferințele electorale ale cetățenilor. Toți participanții la acest exercițiu, care au votat pentru concurentul care a
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câștigat alegerile, au încredere în rezultatele ultimului scrutin, iar, pe de altă parte, persoanele care au votat pentru celălalt concurent, tind să nu acorde încredere
autorității electorale în privința rezultatelor votării.
În cadrul alegerilor locale noi din 20 mai 2018, Comisia Electorală Centrală a realizat evaluarea gradului de satisfacție a membrilor consiliilor electorale
de circumscripție și a desfășurat două sondaje de opinie privind impactul activităților realizate de Comisie, nivelul de credibilitate a CEC, precum și nivelul
de implicare a cetățenilor în procesele electorale.
Pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md au fost
create 51 de compartimente separate pentru cele 51 de consilii electorale de circumscripție, unde au fost plasate toate informațiile privind activitățile realizate
de către acestea, hotărârile adoptate de CECEU și documente referitoare la candidații înregistrați în circumscripțiile uninominale, inclusiv declarațiile de avere,
certificatele de integritate eliberate de ANI, datele biografice etc.
Pentru a asigura transparența activității organelor electorale la alegerile locale generale din 2019, pe pagina web oficială a Comisiei, la compartimentul
„Alegeri locale generale 2019”, au fost create 35 de rubrici pentru cele 35 de consilii electorale de circumscripție de nivelul II. Pentru fiecare circumscripție
electorală au fost disponibile următoarele categorii de informații: hotărârile consiliului electoral, datele de contact ale consiliului electoral de nivelul II, ale
consiliilor electorale de nivelul I și informația referitoare la secțiile de votare, date despre concurenții electorali înregistrați la funcțiile de primar și de consilier
local pentru toate circumscripțiile electorale. Pentru a asigura actualizarea rapidă a informațiilor electorale, a fost oferit acces operatorilor din cadrul aparatului
CECE nivelul II, care au asigurat plasarea pe pagina web a Comisiei a tuturor hotărârilor consiliilor electorale referitoare la activitatea acestora, cum ar fi
înregistrarea concurenților electorali, constituirea secțiilor de votare și a birourilor electorale, examinarea contestațiilor, aprobarea textului buletinelor de vot
și tirajul acestora etc.
Ulterior, după totalizarea rezultatelor alegerilor și sistematizarea documentației electorale, pe pagina web a Comisiei, la compartimentul „Proceseverbale scanate”, au fost plasate spre vizualizare toate procesele-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor și procesele-verbale de numărare a buletinelor
de vot, atât pentru fiecare tip de funcție electivă, cât și pentru fiecare circumscripție electorală.
5.2 Consolidarea relațiilor de cooperare și schimb de experiență cu organizațiile naționale specializate în promovarea drepturilor omului și cu instituțiile
de management electoral din alte țări, în scopul promovării performanțelor înregistrate de CEC și preluarea celor mai bune practici
Direcțiile prioritare de colaborare externă au fost stabilite în conformitate cu obiectivele Planului strategic al CEC pentru anii 2016-2019, Planului de
acțiuni al CEC pentru anul 2016: colaborarea cu partenerii internaționali și din alte state în vederea perfecționării practicii și legislației electorale, asigurarea
transparenței în activitatea Comisiei Electorale Centrale şi promovarea imaginii Comisiei peste hotarele ţării.
Pentru atingerea scopurilor menţionate, au fost întreprinse următoarele categorii de activităţi:
- participarea reprezentanţilor CEC la evenimente naționale, internaţionale, regionale, observarea alegerilor şi schimburi de experienţă cu autorităţile
electorale din alte state;
- punerea la dispoziția partenerilor externi, a informaţiilor şi materialelor ce ţin de procesul electoral din Republica Moldova şi activitatea CEC, inclusiv,
participarea la sondaje de opinie (organizate de A-WEB, Comisia de la Veneția, CEC Georgia);

- oferirea suportului logistic în vederea dotării cu echipamentul necesar secțiile de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova în vederea desfășurării
alegerilor din Federația Rusă și România.
- pregătirea unui articol în limba engleză, cu tema „Evoluția sistemului electoral din Republica Moldova”, care a fost publicat în ediția jubiliară a
ACEEEO, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la fondarea Asociației etc.
În conformitate cu agenda vizitelor/reuniunilor planificate pentru anul 2016, în perioada ianuarie-decembrie 2016, a fost pregătită logistica necesară
desfăşurării a 4 vizite în vederea monitorizării alegerilor în alte state. Totodată, reprezentanții CEC, au participat la 10 vizite de studiu, workshop-uri, conferințe
etc. În contextul organizării și desfășurării alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, în cazul a 13 invitații de monitorizare a scrutinelor din alte țări, au
fost pregătite scrisori privind imposibilitatea participării. Rapoartele privind vizitele întreprinse pot fi găsite pe pagina web a CEC, la rubrica „Relații
internaționale”, subrubrica „Deplasări”39.
Colaborarea națională.
În perioada de referință, Comisia Electorală Centrală a menținut şi a dezvoltat relațiile de colaborare cu organizațiile internaționale, partenerii de
dezvoltare şi misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova. Colaborarea a fost realizată nemijlocit cu aceste organizații sau prin intermediul
Parlamentului, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și Ministerului Justiției.
În decursul anului 2019 a continuat implementarea proiectului PNUD de asistență în domeniul electoral – „Consolidarea democrației în Moldova prin
alegeri incluzive și transparente” (EDMITE), conform celor patru componente stabilite în planul de activitate. Totodată, a fost dezvoltat și implementat un
proiect de asistență, finanțat de Consiliul Europei, ce a vizat consolidarea capacităților organelor electorale, planificarea strategică, dezvoltarea resurselor ITC
ale CEC.
Reprezentații CEC au dat curs invitațiilor de participare și/sau au colaborat la organizarea următoarele evenimente desfășurate la Chișinău:
 Ședința clubului de discuții electorale cu tema: „Sporirea rolului societăţii civile în procesul electoral - dezbaterea publică a proiectului
Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice”40 – organizat în colaborare cu Asociația „Promo-LEX”. La eveniment au participat
reprezentanți ai partidelor politice, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Curții de Conturi, Institutului Național pentru Democrație, societății civile
din Republica Moldova etc. Subiectele propuse au vizat, în primul rând, dezbaterea proiectului Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice,
propunerile de modificare a acestuia, analiza noilor reglementări cu privire la finanțarea partidelor politice.
 Atelier de lucru cu tema „Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în țările Parteneriatului Estic. Practica finanțării campaniei
electorale pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova”41. Evenimentul organizat de Asociația obștească „Promo-LEX” a avut loc în contextul
prezentării raportului totalizator al Misiunii de Observare Promo-LEX privind monitorizarea finanțelor concurenților electorali în campania electorală pentru
alegerea Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.
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 Întrevedere cu reprezentanții Asociației obștești „Centrul de Asistență juridică pentru Persoane cu Dizabilități” (CAJPD) și Asociației obștești
„Promo-LEX”42 - au fost prezentate rezultatele monitorizării alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și au fost discutate și transmise
recomandări de îmbunătățire a practicii electorale, precum și a cadrului normativ ce reglementează accesul la procesul electoral a persoanelor cu nevoi speciale.
 Eveniment pentru prezentarea studiului „Practica contenciosului electoral în cadrul ultimelor două scrutine din Republica Moldova”43 - Analiza
conține o cercetare a practicii contenciosului electoral, atât la etapa examinării prealabile a contestațiilor, cât și la etapa litigioasă a acesteia în cadrul alegerilor
parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum și a scrutinului din 14 iunie 2015.
 Eveniment pentru prezentarea studiului de fezabilitate „Introducerea votului prin internet în Republica Moldova: Principalele constatări și
recomandări”44 - realizat cu suportul PNUD Moldova.
 Atelier de lucru având ca subiect sistemele digitale de raportare și prezentare a rapoartelor financiare de către partidele politice 45 – organizat de
CICDE și facilitat de către experții internaționali, din partea Institutului Internațional pentru Asistență Democratică și Electorală (IDEA International). Scopul
acestui atelier de lucru a fost aprofundarea cunoștințelor privind prezentarea digitală a rapoartelor financiare de către partidele politice.
 Reuniunea de nivel înalt pentru crearea Asociației Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral (Women in Electoral Management (WEM)
– International)46 - Evenimentul de inaugurare al Asociației a reunit funcționari electorali, experți internaționali în materie electorală și gender, reprezentanți
ai autorităților publice centrale și ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, societatea civilă și mass-media. Crearea Asociației în structurile
de administrare a alegerilor a fost inițiată în septembrie 2015, de către CEC și CICDE. Noua instituție are ca scop mobilizarea instituțiilor de management
electoral din țările membre să traseze și să implementeze angajamente reale în domeniul egalității de gen și să promoveze șan se egale de accedere la toate
nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică a ambelor genuri.
 Eveniment de prezentare a analizei comparative a listelor electorale pentru alegerile locale generale din 2011 și din 2015 47 - elaborată de către experții
angajați de PNUD Moldova.
 Masă rotundă pentru prezentarea studiului „Strategii, practici și instrumente de finanțare a partidelor politice în Republica Moldova”48 – organizată
de CEC în parteneriat cu Promo LEX. În cadrul evenimentului, participanții au dezbătut constatările și recomandările privind managementul financiar al
partidelor politice, modalitatea de înregistrare a colectării veniturilor, precum și asigurarea transparenței și raportarea financiară în cadrul acestora.
 Ședinta Clubului Jurnaliștilor de Investigație - „De ce membrii CEC au fost numiți în funcție fără publicarea avizelor SIS, așa cum prevede legea” , parte
din Campania Jurnaliștii pentru integritate în serviciul public, desfășurată de Centrul de Investigații Jurnalistice49. Discuțiile s-au axat pe condițiile în care au fost
numiți în funcție de către Parlament membrii CEC din noua componență.
Colaborarea regională şi internaţională în domeniul electoral:
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Asociația Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO)
În 2016, ACEEEO a împlinit 25 de ani de la constituire. Conferința jubiliară s-a desfășurat la Tirana50, Albania și s-a axat pe evoluția și dezvoltarea
sistemelor și proceselor electorale din ultimii 25 de ani, tendințele și cele mai bune practici în domeniul electoral, modul în care autoritățile de management
electoral soluționează problemele apărute. Conferința a fost structurată în 4 sesiuni plenare, fiecare sesiune fiind dedicată unui subiect anume: sistemele
electorale, stabilitatea legislației electorale, compararea modelelor de administrare electorală și modul de asigurare a unor alegeri libere și corecte. Conferința
a reunit 140 de funcționari și experți internaționali în materie electorală din peste 40 de țări, dar și reprezentanți ai unor prestigioase instituții internaționale de
profil.
În cadrul Adunării Generale a ACEEEO a fost:
 adoptat Raportul de activitate al Asociației pe anul 2015 și analizat modul în care a fost implementat planul strategic al organizației pentru anul 2016;
 aprobată candidatura unui nou membru de onoare și acceptată candidatura unei autorități electorale de a deveni membru instituțional;
 votată noua componență a Biroului Executiv, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova păstrând această calitate și pentru perioada 20162019.
Pe durata evenimentului, a avut loc o expoziție a furnizorilor de echipamente IT&C din domeniul electoral, la care au luat parte reprezentanți ai unor
organizații internaționale cu renume în domeniu. Vizitarea unor expoziţii de acest fel este esenţială pentru CEC în contextul implementării de către Republica
Moldova a SIAS „Alegeri”.
Protocolul participanţilor la prima reuniune a reprezentanţilor instituţiilor electorale, organizată la Sighnaghi, Georgia, în perioada 9-11 februarie
2011
Сea de-a VI-a Reuniune anuală a autorităților de management electoral, organizată de CEC Georgia în perioada 16-17 februarie 2016, a avut genericul
„Integritatea electorală”51. În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai 9 organisme de management electoral și 16 organizații internaționale implicate
în procesul electoral. Scopul reuniunii a fost de a oferi posibilitatea practicienilor și experților electorali care provin din diferite medii/contexte electorale să
realizeze schimb de experiență și bune practici privind structura, provocările și mecanismele de asigurare a integrității electorale, în vederea perfecționării
acestui proces în țările lor. Conferința a avut 3 sesiuni de lucru, compuse din prezentări, fiecare finalizându-se cu o rundă de întrebări/răspunsuri. Alocuțiunile
au relevat componentele de bază ale integrității electorale, importanța acesteia, precum și factorii care o influențează. De asemenea, au fost dezbătute
modalitățile de soluționare a lacunelor existente în procesul electoral, precum instrumentele pentru perfecționarea mediului electoral.
Reuniunea a oferit o platformă largă pentru discutarea modalităților de descurajare și contracarare a fraudei electorale, precum și de protejare a integrității
electorale. Evenimentul a constituit un bun prilej pentru dezvoltarea comunicării și stabilirea de relații avantajoase între diferite instituții electorale din regiune.
Integritatea electorală reprezintă un element fundamental pentru organizarea unor procese electorale democratice. Cu toate că definirea conceptului de
integritate electorală a variat pe parcursul conferinței, în cadrul diferitor prezentări au fost identificate aceleași elemente cheie: asigurarea egalității între
cetățeni; incluziunea persoanelor atât ca alegători, cât și candidați; consolidarea unui cadru legislativ care ar susține sufragiul universal (atât la nivel de
proiectare, cât și aplicare), precum și acumularea unei practici de organizare a unor alegeri credibile în acest cadru.
Activități organizate de către Asociația autorităților electorale din întreaga lume (A-WEB)
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În perioada 8-15 aprilie 2016, la Incheon, Republica Coreea, s-a desfășurat un program de consolidare a capacităților oficialilor electorali, cu accent pe
particularitățile organizării votării și numărării voturilor52. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de management electoral din zece țări – Republica
Moldova, Brazilia, Republica Belarus, Regatul Bhutan, Republica Dominicană, Republica Ghana, Republica Indonezia, Mongolia, Taiwan (Republica
Chineză), Thailanda. Programul a avut următoarele scopuri:
a) schimbul de cunoștințe și experiență între statele ce provin din diferite regiuni și contexte, pentru acumularea celor mai bune practici;
b) identificarea și dezbaterea problemelor și provocărilor din domeniul electoral și găsirea eventualelor soluții;
c) prezentarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor în Republica Coreea, cu utilizarea tehnologiilor informaționale și de
comunicare (TIC). Explorarea adaptabilității, fezabilității și eficacității alegerilor organizate cu ajutorul TIC în țările participante;
d) perceperea organizațiilor internaționale pe post de actori critici ce acordă suport pentru consolidarea autorităților electorale și durabilității alegerilor.
Programul a coincis cu cea de-a XX-ea ediție a alegerilor parlamentare din Republica Coreea și Forumul Internațional privind Alegerile.
Mai jos este prezentată o analiză scurtă a practicii electorale prezentată de cele 9 state participante la program:
 Criterii de franciză – Pot vota – cetățenii care au cetățenie și 18 ani împliniți (în majoritatea statelor). În Taiwan votarea e permisă de la 20 de ani.
Este necesară înregistrarea alegătorului pe listele de alegători a circumscripției electorale cu cel puțin 90 de zile până la ziua alegerilor (Thailanda). Reședința
să fie nu mai puțin de 4 luni consecutive pe teritoriul țării (Taiwan); Nu pot vota - Cetățenii declarați incapabili de o instanță de judecată, cei care își ispășesc
pedeapsa penală în închisoare sau reținuți preventiv nu au drept de vot (Belarus). Membrii forțelor armate și ai poliției naționale (Republica Dominicană).
 Votarea cetățenilor cu dizabilități – Persoanele care din motive de sănătate, cu dizabilități sau analfabete pot fi asistate în cabina de vot de o terță
persoană cu condiția ca aceasta să nu fie candidat, funcționar electoral sau observator (Mongolia). Votarea la locul aflării cu urna mobilă (Belarus, Mongolia).
 Votarea cetățenilor peste hotarele țării – în majoritatea statelor este reglementată votarea la secțiile de votare constituite în cadrul misiunilor
diplomatice. În cazul în care într-o anumită țară sunt mai puțin de 500 de alegători înregistrați, ambasadorul poate permite alegătorilor să voteze prin poștă
(Thailanda). Nu se permite votarea (Taiwan).
 Securizarea votării – se utilizează marcarea degetului cu cerneală (Bhutan). Echipament de scanare a amprentelor (Republica Dominicană).
 Programul de votare – între orele 8:00 și 20:00 (Belarus); între orele 8:00 și 17:00 (Brazilia).
 Proceduri speciale de votare – În ultimele 5 zile până la alegeri este organizată votarea prealabilă în toate secțiile de votare (și la locul aflării) cu
excepția celor create la casele de odihnă, clinicile curative, spitale, alte centre medicale de zi și unități militare (Belarus). La fel în Thailanda, pentru alegătorii
care nu locuiesc în circumscripția lor, se organizează votarea prealabilă. Implementarea votării cu echipamente electronice (Brazilia, Bhutan). Votarea în baza
cărții de alegător (Republica Dominicană). Votarea este obligatorie (Thailanda).
 Modalitatea de votare - plasarea oricărui semn în pătratul plasat în dreapta numelui candidatului preferat. Dacă alegătorul este împotriva tuturor,
atunci va plasa orice semn în pătratul din dreapta inscripției „Împotriva tuturor candidaților” (Belarus).
 Numărarea voturilor – În majoritatea statelor voturile se numără în secția de votare, după finalizarea votării. În Brazilia membrii organului electoral
introduc o parolă, iar urna de vot generează raportul privind rezultatele votării. Informația este criptată, semnată electronic și păstrată pe un stick de memorie.
Informația este transmisă către centrele de informații ale curților electorale regionale. Acolo ea este decriptată, verificată și totalizată. Rezultatele consolidate
sunt transmise la Tribunalul Electoral Superior care face publice rezultatele generale pe țară. În acest mod, 100% buletine sunt numărate în decurs de 4-5 ore.
În Bhutan numărarea are loc sub supravegherea Ofițerului Electoral și este realizată de către Ofițerii de numărare selectați din rândul oficialilor electorali.
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Numărarea este organizată astfel încât nici un oficial să nu numere voturile din secția sa de votare. În Mongolia, până la numărare, voturile se păstrează în
urnele mobile sigilate de către o comisie specială. Numărarea se face prin intermediul echipamentelor de numărare a voturilor. Buletinele de vot nemarcate
sunt considerate valabile, dar fără o anumită preferință politică. În Republica Dominicană se utilizează echipamente de scanare și numărare automată a
buletinelor de vot. După ce s-a finalizat procedura electronică de numărare, buletinele se numără și manual.
 Totalizarea rezultatelor votării – de către CEC, în maxim 10 zile de la primirea proceselor de votare de la secțiile de votare (Belarus). Utilizarea
sistemului electronic de scanare a proceselor de votare și transmitere a rezultatelor (Republica Dominicană).
În cadrul Forumului Internațional privind Alegerile organizat la Seul de către Comisia Națională pentru Alegeri și A-WEB, și în cadrul workshop-ului
desfășurat la sediul A-WEB din Incheon, au fost dezbătute câteva chestiuni importante din domeniul electoral: utilizarea tehnologiilor informaționale și de
comunicare (TIC) în alegeri, promovarea participării femeilor în alegeri, asigurarea accesului la procesul electoral pentru alegătorii din categoriile
marginalizate, rolul cetățenilor în dezvoltarea democrației. Forumul reprezintă un eveniment anual care adună experți și practicieni din domeniul electoral
pentru a le oferi posibilitatea să discute idei ce ar putea ajuta la perfecționarea sistemelor electorale și a democrației în lume. Forumul a fost lansat în anul
2011. În total au participat cca. 120 de persoane, reprezentați ai autorităților electorale din 35 de țări, ai organizațiilor internaționale și membri ai oficiilor
diplomatice acreditate la Seul.
A-WEB promovează utilizarea TIC în procesul electoral. Asociația a oferit deja asistență Republicii Kârgâze în tehnologizarea alegerilor. Ea poate oferi,
la solicitare, următoarele servicii ce țin de implementarea TIC: consultanță pentru statele membre ce planifică introducerea sau modernizarea TIC,
supravegherea/inspectarea programului TIC în alegeri/dezvoltarea serviciului/crearea acestuia, instruiri privind consolidarea capacității funcționarilor
autorității electorale cu responsabilități în domeniul TIC, oferirea echipamentelor TIC/programelor/livrarea bunurilor/scrierea programelor ca parte a unui
proiect ODA.
International IDEA a oferit o metodologie de evaluare a calității democrației existente în stat 53. Discuțiile despre calitatea democrației și mecanismele
de responsabilizare a guvernării sunt utile pentru implicarea cetățenilor în treburile publice, până la desfășurarea alegerilor. Acestea pot ajuta la identificarea
soluțiilor (de ex., pentru implicarea femeilor în politică, motivarea cetățenilor de a participa la procesul decizional) și la crearea asociațiilor obștești ce ar
răspunde unor necesități social-politice particulare. Evaluarea propusă de International IDEA este o acțiune bidimensională, combinând cercetarea cu
dezbaterea.
Institutul Național pentru Democrație (NDI) a lansat resursa www.openelectiondata.net care se bazează pe promovarea a 9 principii privind datele
electorale deschise. Pagina conține informații despre organizarea procesului electoral și module de instruire on-line de bază adresate cetățenilor, observatorilor,
concurenților electorali, mass-media, autorităților electorale etc. O altă resursă dedicată monitorizării independente a alegerilor, inclusiv de organizațiile
obștești, și adoptării codurilor de conduită în perioada electorală este http://www.gndem.org. GNDEM este un acronim pentru Rețeaua Globală a
Observatorilor Electorali Naționali care este susținută la moment de 272 de organizații din 90 de state, 9 rețele regionale și 16 organizații internaționale.
Activități organizate de către Consiliul Europei
Consiliul Europei reprezintă un partener strategic pentru CEC, având un aport considerabil la perfecționarea practicii și legislației electorale din țara
noastră. Astfel, pe parcursul anului 2016, reprezentanții CEC au participat la 2 evenimente internaționale organizate de către această instituție:
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- Cea de-a XIII-ea Conferință a autorităților electorale cu tema „Noile tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele
electorale” București, România54 – Principalele teme care au fost abordate au vizat cadrul legislativ al utilizării noilor tehnologii în alegeri: implementarea
standardelor internaționale; noile tehnologii utilizate în perioada preelectorală, în ziua alegerilor și în procesul de numărare a voturilor. Evenimentul a reunit
peste 130 de participanți din 60 de țări, reprezentanți ai Uniunii Europene și ai unor instituții și organizații internaționale. Totodată, președinte CEC a avut
întrevedere cu secretarul general al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), Thomas Markert. Oficialii au discutat despre
proiectul de lege privind modificarea Codului electoral și a legislației electorale conexe, în ceea ce ține de desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2016.
- Conferința regională „Reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului Estic – studiu regional și schimb de experiență”, Kiev, Ucraina,
organizată în parteneriat cu Comisia pentru Drepturile Omului, Minorități Naționale și Relații Interetnice a Parlamentului Ucrainei – Reprezentanții statelor
beneficiare (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) au discutat despre situația curentă privind participarea femeilor în viața
publică și politică, dar și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea egalității de șanse și tratament între candidații femei și bărbați la alegerile
parlamentare și locale55. La fel, au fost analizate bunele practici, barierele/provocările ce țin de reprezentarea egală a femeilor și bărbaților și eventualele
soluții. În cadrul conferinței a fost dezbătut studiul regional privind reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului Estic. Evenimentul s-a axat pe
concluziile conferinței regionale „Participarea femeilor în viața publică și politică din țările Parteneriatului Estic” care a avut loc la Chișinău, în decembrie
2013, și își propune să contribuie la implementarea obiectivelor nr. 1 și nr. 4 din Strategia privind egalitatea de gen a Consiliului Europei pentru anii 20142017 – „Combaterea stereotipurilor de gen și sexism” și „Realizarea unei participări echilibrate a femeilor și a bărbaților în procesul de luare a deciziilor
politice și publice”. Membrul CEC al Republicii Moldova, a vorbit despre realizările Comisiei în domeniul asigurării echilibrului de șanse între femei și
bărbați și despre realizarea auditului de gen nu doar în cadrul organelor electorale, dar și la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale.
Activități organizate de către Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente
La Bișkek, Republica Kârgâză, a avut loc conferința internațională „Dezvoltarea democrației: experiențe din campaniile electorale, rolul legislației și
noilor tehnologii în procesul electoral”56. Evenimentul menționat a reunit 139 de participanți din partea parlamentelor statelor membre CSI, comisiilor
electorale centrale din 8 state și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Participanții și-au susținut prezentările în cadrul a trei sesiuni de lucru: „Rolul
autorităților legislative în evoluția instituțiilor societății democratice”; „Organizarea și desfășurarea alegerilor și referendumurilor: specificul perioadei
contemporane a edificării statului”; „Noile tehnologii în desfășurarea votării: experiența Republicii Kârghâză”. Pe parcursul conferinței, în cadrul sesiunilor
de lucru, au fost abordate aspecte legate de rolul autorităților legislative în dezvoltarea unei societăți democratice, organizarea și desfășurarea alegerilor și
referendumurilor în stadiul actual de edificare a statului, perfecționarea legislației electorale, strategiile electorale ale participanților la procesul electoral.
Activități organizate de către Fondul Internațional pentru Sisteme Electorale (IFES)
IFES este cea mai importantă organizație non-guvernamentală internațională cu care CEC are stabilit un parteneriat strategic, confirmat inclusiv prin
acordul de colaborare semnat la 22 aprilie 2010 la Chișinău. Așa cum în Republica Moldova nu există o reprezentanță permanentă IFES, colaborarea are loc
prin intermediul IFES Cehia, care este o filială regională, responsabilă pentru Europa de Est.
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Pe parcursul anului 2016, IFES a oferit suport pentru participarea reprezentanților CEC la un eveniment regional, organizat la Praga, Republica Cehă.
Atelier de lucru cu tema „Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale”, organizat inclusiv sub egida Comisiei Europene și Ministerului
Afacerilor Externe a Republicii Cehe57.
Activități organizate de către Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA)
Una din acțiunile prioritare ale Comisiei stabilite conform agendei pentru anii 2017-2018 este elaborarea unui modul destinat automatizării controlului
financiar al concurenților electorali și partidelor politice, care va permite tranziția la o nouă metodologie de lucru, bazată pe procesarea documentelor digitale.
Astfel, va fi creat un subsistem informatic „Control financiar”, scopul căruia este automatizarea proceselor de colectare, analiză și asigurare a accesului public
la totalitatea rapoartelor expediate de concurenții electorali către CEC. În vederea familiarizării cu practica altor state la acest capitol, delegația CEC a participat
la conferința „Soluții digitale privind raportarea financiară a activității partidelor politice” organizată la Tallin, Estonia 58.
Observare alegerilor din alte state
Pe parcursul anului 2016, reprezentanții CEC au participat la observarea alegerilor parlamentare din Republica Coreea59, alegerilor deputaților în
consiliile locale și a referendumului pentru modificarea Constituției Republicii Kârgâze60, alegerilor locale din România61 și alegerilor parlamentare
anticipate din Republica Kazahstan62.
Programele vizitelor de observare a alegerilor au avut 3 componente de bază:
1) participarea la o reuniune introductivă cu conducerea autorităţii electorale din ţara gazdă, în ziua anterioară zilei alegerilor, la care sunt prezentate
prevederile legale în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor și principalele activităţi de pregătire realizate de Comisie şi alte autorităţi cu responsabilităţi
legate de scrutin, precum și date generale privind sistemul electoral și procesul electoral din țara gazdă;
2) observarea zilei alegerilor nemijlocit în secţiile de votare, consiliile electorale și autoritatea electorală centrală;
3) participarea la o întrevedere cu autoritatea electorală centrală, organizată în ziua ulterioară zilei alegerilor, la care sunt oferite informaţii despre modul
de desfăşurare a alegerilor şi rezultatele preliminare ale votării.
În urma analizei rapoartelor prezentate de participanți a fost realizată o analiză comparativă privind practica electorală din aceste state:
 Constituirea organelor electorale, circumscripțiilor electorale și secțiilor de votare – În Kazahstan Sistemul autorităților electorale este constituit din
Comisia Electorală Centrală, comisiile electorale teritoriale (comisiile electorale regionale (ale orașelor de importanță republicană și a capitalei Republicii),
raionale, orășenești, raionale din cadrul orașului), comisiile electorale de circumscripție și comisiile electorale ale secțiilor de votare. Toate sunt compuse din
câte 7 membri. Fiecare secție de votare a cuprins cel mult 3000 de alegători. În Coreea de Sud se constituie următoarele organe electorale: Comisia Electorală
Națională (9 membri, cu mandat de 6 ani); consiliile electorale metropolitane (cel puțin 7 membri (câte unul din partea fiecărui partid politic reprezentat în
Adunarea Națională, 3 membri recomandați de instanța de judecată din regiunea respectivă și 3 persoane din mediul academic)); consiliile electorale de
administrare (8 membri (2 de la fracțiunea majoritară din parlament, iar 6 sunt delegați de către consiliile electorale metropolitane din rândul judecătorilor,
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învățătorilor sau persoanelor care activează în mediul academic al unității administrativ-teritoriale respective)); consiliile electorale (6 membri (2 dintre
înaintați de partidele politice care formează coaliția majoritară în parlament și 4 de către consiliile electorale de administrare)). În Republica Kârgâză se
constituie Comisia Centrală pentru Alegeri și Organizarea Referendumurilor (12 membri, pentru un mandat de 5 ani, 1/3 înaintați de Președintele țării, 1/3 de
majoritatea parlamentară, 1/3 de opoziția parlamentară) și Comisiile teritoriale (mandate de 2 ani, 1/2 membri înaintați de partidele politice și 1/2 de APL).
 Listele Electorale – CEC a Republicii Kazahstan ține și gestionează Registrul electronic unic al alegătorilor. Cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua
alegerilor, alegătorii se pot adresa la APL cu o cerere scrisă privind includerea lor în lista electorală de la secţia de votare corespunzător locului şederii
temporare. Alegătorii au posibilitatea să verifice datele lor personale înscrise în listele electorale on-line sau la secții și să verifice on-line amplasarea secțiilor
la care sunt arondați. Cu două săptămâni înainte de ziua alegerilor, alegătorii au dreptul să primească certificate pentru drept de vot, pentru a vota la orice
secție de votare. Alegătorii au dreptul să se înscrie în listele electorale chiar în ziua alegerilor în baza certificatului de domiciliu, eliberat de către Centrul de
Servicii Publice (Kazahstan). Listele sunt pregătite de funcționarii responsabili de liste electorale din cadrul consiliului electoral de circumscripție (Coreea).
Lista participanților la referendum se întocmește de către Serviciul de Evidență de Stat, în baza datelor personale și celor biometrice. Alegătorul care participă
la referendum, are dreptul, cel târziu cu 15 zile calendaristice înainte de ziua desfășurării referendumului, să-și declare intenția de a vota la secția de votare.
Pentru a putea vota la alegerile locale cetățeanul trebuie să aibă înregistrarea domiciliului în localitatea respectivă. (Republica Kârgâză).
 Înregistrarea candidaților – Nu se admite constituirea blocurilor electorale și înregistrarea candidaților independenți. Fiecare partid poate înainta
maximum 127 de candidați și este obligat să achite depozitul electoral pentru fiecare dintre ei. Partidelor politice care trec pragul electoral de 7% le sunt
restituiți banii, 5-7% - achită depozitul electoral în mărime de 50%, 3-5% - 70%. În cursă s-au înscris 6 partide (Kazahstan). Au candidat în total 27 de partide
politice. Pentru înregistrarea candidatului la alegerile pentru Adunarea Națională, partidul politic sau candidatul independent trebuie să depună un depozit de
circa 15000 USD. Banii sunt întorși concurenților, dacă aceștia au obținut mai mult de 15% din voturi. Stabilirea ordinii de înscriere a candidaților în buletinul
de vot, se face în baza numărului de mandate deținute în cazul partidelor politice reprezentate în parlament. În cazul partidelor politice extraparlamentare – în
ordinea alfabetică a denumirii partidelor (Coreea).
 Logistica electorală – echipament standardizat, urnele staționare și mobile sunt transparente (Kazahstan). Echipamentul electoral este păstrat la sediile
consiliilor electorale. Secțiile de votare amenajate pentru votarea prealabilă au în dotare calculatoare cu acces la Registrul alegătorilor, imprimantă pentru
buletine de vot (după parcurgerea procedurii de autentificare pentru fiecare alegător sunt tipărite buletine de vot, conform circumscripției din care aceștia
provin), cabină de vot, cabină de vot pentru persoanele cu dizabilități, imprimantă suplimentară (la care se tipărește pe hârtie adezivă adresa secției de votare
la care ar fi trebuit să voteze alegătorul care nu este arondat la secția de votare respectivă), urne de vot și ștampilă specială de tip marker. Centrele de numărare
sunt dotate cu mașini pentru sortarea buletinelor de vot, mașini optice pentru numărarea voturilor, echipament pentru calcul și raportare (Coreea).
Echipamentul din dotarea secțiilor de votare este standardizat (Republica Kârgâză).
 Votarea cetățenilor cu dizabilități – votarea cu urna mobilă (Kazahstan, România). Echipament logistic special, asigurarea transportării gratuite către
secția de votare și votarea prin poștă (Coreea).
 Votarea cetățenilor peste hotarele țării – 65 de secții de votare (Kazahstan). 198 de secții de votare, dintre care 164 pe lângă misiunile diplomatice și
20 în afara lor. Pot vota doar cetățenii care s-au înregistrat în prealabil. Votarea peste hotarele țării s-a desfășurat în perioada cuprinsă între 30 martie și 4
aprilie. Alegătorii care votează în afara țării introduc buletinele de vot într-un plic pe care este tipărită adresa secției de votare la care sunt arondați, procedura
fiind similară celei pentru desfășurarea votării prealabile (Coreea). 35 de secții de votare (Republica Kârgâză).

 Programul de votare – o zi, între orele 07:00-20:00. În 4 regiuni votarea continuă până la ora 21:00 (Kazahstan). Votarea prealabilă se desfășoară cu
5 zile până la data alegerilor, pe parcursul a 2 zile (nu pot vota alegătorilor aflați peste hotarele țării și personalul îmbarcat pe nave.) Votarea se face între orele
6:00 și 18:00 (Coreea). O zi între orele 07:00-21:00 (România). O zi, între orele 08:00-20:00 (Republica Kârgâză).
 Procedura de votare – La votarea prealabilă, alegătorul prezintă actul său de identitate care este scanat și după confirmarea identității alegătorului
(alegătorul semnează pe un ecran digital sau aplică amprenta digitală) și primirea buletinelor de vot, el este radiat în mod automat din lista electorală. Buletinele
de vot în baza cărora au votat alegătorii arondați la altă secție de votare, sunt puse într-un plic special care, ulterior, este transmis către centrul de numărare a
voturilor. În ziua alegerilor – alegătorii pot vota doar în secția de votare la care sunt arondați. După ce prezintă actul de identitate și declară numărul din lista
electorală, semnează în lista electorală sau aplică amprenta digitală (în ziua votării sunt utilizate doar liste tipărite), pentru securizarea procesului de vot.
Listele electorale sunt tipărite în două exemplare, unul fiind folosit pentru identificarea numărului de ordine al alegătorului în cazul când acesta nu îl cunoaște,
iar cel de-al doilea este folosit pentru semnare. Alegătorul primește buletinele (pretipărite) și urmează procedura obișnuită de votare (Coreea). Utilizarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Sistem realizat pe baza datelor și informațiilor din Registrul electoral,
Registrul secțiilor de votare și listele electorale complementare (România). Pentru a fi admis la votare, cetățeanul trebuie să dețină o cartelă electronică (IDcard) cu datele sale personale biometrice. Alegătorul prezintă operatorului acest card, acela îl scanează, în acest fel se face identificarea primară. Pentru cazul
în care cardul alegătorului nu poate fi scanat din motive tehnice, un card de rezervă se află la operatorul secției de votare și cetățeanul care este înscris în lista
electorală a respectivei secții poate fi identificat. Până ai fi scanat cardul, cetățeanul se poate adresa la ghișeul de informare al secției de votare ca să afle la ce
secție este arondat și adresa exactă a secției. După scanarea cardului, alegătorul urmează procedura scanării amprentei digitale. Ulterior, alegătorului i se
eliberează câte un bon pentru fiecare tip de scrutin la care urmează să participe. Valabilitatea bonului este de 2 ore. După ce restituie bonul și primește în
schimb buletinul de vot, alegătorul se îndreaptă spre cabina de vot, unde cu ajutorul unui marker bifează buletinul de vot în dreptul numelui candidatului
pentru care optează, ulterior introduce în scanerul urnei de vot buletinul de vot cu partea recto în jos, astfel fiind asigurat secretul votului. Imediat ce este
scanat, buletinul este direcționat, după caz, fie în secțiunea cu buletinele nevalabile, fie în secțiunea cu buletinele valabile. (Republica Kârgâză).
 Numărarea și totalizarea rezultatelor votării – În spații special amenajate, denumite centre de numărare. După încheierea votării, managerul secției de
votare sigilează urnele de vot pentru ca ulterior să le transporte, împreună cu procesul-verbal în care s-au consemnat cele mai importante evenimente din ziua
votării, la centrul de numărare. Pentru organizarea activității centrelor de numărare a voturilor sunt alocate spații largi, cum ar fi sălile de sport ale gimnaziilor,
stadioane etc. Pentru fiecare etapă sunt amenajate spații speciale și este desemnat personal separat: deschiderea urnelor de vot (se aranjează în teancuri
buletinele de vot, după tipul alegerilor); numărarea și sortarea voturilor (o mașina optică numără și sortează automat după opțiunea de vot teancurile de
buletine. Buletinele de vot completate greșit, de asemenea, sunt identificate și stocate de către echipament într-un compartiment separat. Mașina tipărește un
proces-verbal ce conține rezultatul numărării voturilor. Buletinele de vot nevalabile se leagă separat. Toate teancurile se pun în cutii de plastic.); examinarea
și totalizarea (Buletinele de vot considerate de către mașina optică ca fiind nevalabile și/sau completate greșit se examinează suplimentar, în mo d manual.
Teancurile de buletine valabile sunt dezlegate și verificate dacă mașina a sortat corect candidații, apoi o altă mașină (de tipul celor care numără banii) le
numără repetat. Rezultatele se consemnează într-un raport); verificarea corectitudinii înscrierii datelor și totalizarea acestora (personalul verifică
corectitudinea cifrelor înscrise în procesele-verbale de numărare și în rapoartele privind renumărarea voturilor și prezența semnăturilor responsabililor);
verificarea de către consiliul electoral (După verificarea corectitudinii înscrierii datelor, președintele consiliului anunță public toți oficialii și observatorii
prezenți în sală despre rezultatele numărării voturilor din fiecare urnă). Datele anunțate public se transmit electronic către consiliile electorale, în vederea
totalizării rezultatelor pe țară și pe circumscripția respectivă, și către mass-media. Tot către consilii se transmit și procesele-verbale de numărare (pe hârtie) și

se contrapun rezultatele înscrise în acestea cu datele transmise electronic. Pe măsura transmiterii datelor, acestea sunt publicate on-line și plasate pe panouri
informative în incinta centrelor de numărare. După încheierea tuturor procedurilor enumerate mai sus, buletinele de vot se sigilează în cutii și se trimit la
sediul consiliilor electorale de administrare. Dacă rezultatele nu sunt contestate, buletinele de vot se nimicesc (Coreea).
 Finanțarea partidelor politice şi campania electorală – Campania electorală începe a doua zi după înregistrarea tuturor candidaților. Partidele politice
pot utiliza în campanie doar resurse financiare proprii și donațiile private. Numai partidele politice reprezentate în Parlament pot beneficia de subvențiile de
stat destinate activităților lor curente; bugetul național nu include fonduri pentru finanțarea campaniilor electorale. Suma totală care poate fi cheltuită pentru
finanțarea campaniei electorale este de aproximativ 888 000 euro Partidele deschid un cont bancar special pentru încasarea sumelor, iar băncile prezintă CEC
rapoartele săptămânale (Kazahstan). E posibilă doar pe parcursul a 12 zile pentru a oferi oportunități egale tuturor concurenților electorali (Coreea).
 Alte Chestiuni – Cu cel târziu 10 zile până la ziua alegerilor, consiliile electorale informează alegătorii privind adresa secției de votare și ce număr are
fiecare alegător în lista electorală (Coreea).
1) Din moment ce alegerile sunt fundamentale pentru orice democrație, consolidarea integrității electorale perpetuează o guvernare democratică și
încrederea publicului din întreaga lume în alegeri. În esența sa, integritatea electorală înseamnă protecția fundamentală a dreptului alegătorilor de a participa
în alegeri și de a-și alege conducătorii.
2) Este responsabilitatea tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, experților tehnici, societății civile și altor părți interesate
să asigure ca alegătorii să fie în permanență educați/informați privind procesul electoral, ca parte a efortului de a proteja integritatea alegerilor.
3) Concentrarea suplimentară și alocarea de resurse pentru susținerea participării în alegeri a persoanelor strămutate în interiorul țării. Deși există o
recunoaștere generală a dificultăților legate de asigurarea înregistrării și votării acestor persoane, excluderea lor, cauzată de bariere instituționale sau juridice,
pune în dificultate integritatea procesului electoral.
4) Ca parte a efortului de implicare a comunităților din diaspora, urmează să fie oferite resurse și atenție sporită organizării alegerilor în afara țării, atât
din partea statelor, cât și din partea organizațiilor de monitorizare a alegerilor.
5) Desfășurarea unor proiecte cu impact puternic, privind creșterea competențelor de liderism în domeniul electoral și consolidarea încrederii. Acestea
pot fi realizate prin dezvoltarea abilităților necesare pentru activitatea în mediul extern (cum ar fi, în relațiile cu părțile interesate) și pe plan intern (în
planificarea strategică, dezvoltarea politicilor, în adoptarea mecanismelor de garantare a respectării și executării prevederilor legale etc.). La acest capitol e
de menționat că schimbul direct de informații la nivel de conducere este extrem de valoros.
6) Evaluarea integrității reprezintă un instrument sistematic pentru anticiparea și evaluarea riscurilor. Aceasta poate furniza informații valoroase pentru
autoritățile electorale, necesare pentru adoptarea unei abordări proactive a vulnerabilităților specifice fiecărei țări și a potențialelor impacturi asupra proceselor
electorale.
7) Dezvoltarea, operaționalizarea și aplicarea consecventă a mecanismelor de implementare sunt esențiale pentru asigurarea încrederii în corectitudinea
sistemului.
8) Deseori observăm promovarea soluțiilor TIC în domeniul electoral ca instrument de abordare a deficiențelor de capacitate, a problemelor de procedură
sau a punctelor slabe ale integrității proceselor electorale. Însă există dubii că automatizarea unui proces defectuos ar putea îmbunătăți acest proces. Dacă
există un proces electoral bun, automatizarea poate crește viteza și eficiența acestuia, însă va reduce din transparență și, drept consecință, va putea fi afectată
încrederea în alegeri. Cea mai corectă cale pentru implementarea tehnologiilor în alegeri poate fi găsită prin discuții active la acest subiect, din diferite
perspective, și găsirea unui numitor comun între toate părțile interesate. Mai întâi urmează a fi efectuat un studiu de fezabilitate ⇒ după aceea de selectat

modelul potrivit ⇒ apoi de pilotat sistemul ⇒ după care de implementat parțial/complet. Totodată, trebuie prevăzute și mecanisme de prevenire a fraudelor și
de garantare a transparenței procesului. De exemplu, Curtea Constituțională a Germaniei a hotărât că alegătorii trebuie să aibă posibilitatea să-și verifice votul
la calculator prin pași simpli, fără a avea cunoștințe extinse în utilizarea calculatorului.
9) Există 4 categorii de state după atitudinea manifestată de acestea față de implementarea TIC în domeniul electoral: state care susțin implementarea TIC
în domeniul electoral: India, Venezuela, Brazilia, SUA, Republica Kârgâzstan, Estonia, Elveția etc.; state care au abandonat implementarea TIC: Germania,
Olanda, Irlanda etc.; state care nu susțin implementarea TIC: Marea Britanie, Franța, Japonia, Singapore etc.; state sceptice vizavi de introducerea TIC:
Republica Coreea.
10) Chiar dacă unele state utilizează tehnologii în procesul de votare sau de numărare automată a voturilor, sisteme de votare prin internet etc., acestea
reprezintă mai degrabă mecanisme complementare, având rol de asigurare a încrederii alegătorilor față de alegeri și de minimizare a preocupărilor față de
eventuale manipulări ale rezultatelor votării.
11) Coreea reprezintă un model de bune practici, având un proces electoral automatizat ce garantează rapiditate și eficiență. Rezultatele votării au fost
aduse la cunoștința publicului în doar câteva ore. În contextul existent în Republica Moldova, soluții de genul celor utilizate în Coreea ar putea deveni o
provocare dacă s-ar implementa în țara noastră. De exemplu, procedurile ce țin de numărarea și totalizarea rezultatelor votării în centre mari, ce presupun
transportarea urnelor de vot împreună cu buletinele de vot, ar putea fi considerate riscante pentru integritatea procesului. În afară de aceasta, mașinile de
numărare/sortare a buletinelor de vot pentru toate secțiile de votare sunt destul de costisitoare. În Republica Coreea credibilitatea procesului nu este știrbită și
acest fapt se datorează transparenței la transportarea urnelor și nivelului înalt al culturii politice.
Se propune examinarea posibilității implementării în Republica Moldova a următoarelor practici electorale:
 Tehnologii de identificare a alegătorilor prin scanarea actului de identitate – vor crește rapiditatea și eficiența procesului.
 Ștampile pentru votare de tip marker (după modelul celor utilizate în mai multe state din Asia) pentru înlocuirea ștampilelor utilizate în prezent în
Republica Moldova. Astfel va fi simplificat procesul de votare, va fi micșorat numărul buletinelor murdare și va fi redus numărul cazurilor în care nu este
clară opțiunea alegătorului.
 Echipamente de tipărire a buletinelor de vot în secțiile de votare deschise peste hotarele țării – implementarea acestora va reduce, pe termen lung,
costurile legate de tipărirea și transportarea buletinelor de vot și va exclude posibilitatea insuficienței buletinelor de vot.
 Sigilii adezive de hârtie – vor înlocui procedura de sigilare termică a materialelor electorale, astfel va fi simplificată procedura de împachetare a
documentației electorale și va fi îmbunătățită siguranța procesului.
 Dotarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu xeroxuri, scanere și imprimante – pentru îmbunătățirea integrității activității acestor autorități.
 Continuarea organizării de către CEC a activităților de instruire/educație și de promovare a reformelor legislative (de ex., scăderea rolului banilor din
mediul privat în organizarea campaniilor electorale, introducerea cotelor și a măsurilor de garantare a accederii femeilor în funcții eligibile, eliminarea
publicității TV/Radio contra plată etc.) - va îmbunătăți participarea femeilor în viața politică și accesibilitatea procesului electoral pentru categoriile
marginalizate de alegători.
 Raționalizarea programului de lucru al birourilor electorale, după modelul altor state, prin micșorarea timpului acordat pentru votare (până la maximum
12 ore) și mărirea perioadei de timp necesare pentru totalizarea rezultatelor votării – va crește eficiența procesului.
 În procesul de organizare a alegerilor este important să fie identificate strategii relevante pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, în care să fie
angajați toți actorii implicați în procesul electoral. Astfel, în vederea asigurării participării active în viața politică a persoanelor cu dizabilități este necesar să

fie întreprinse atât măsuri legislative de către organele statului abilitate în acest sens, cât și implementarea acestora, de către autoritățile electorale de comun
cu organele administrației publice locale și reprezentanții organelor non-guvernamentale, menite să asigure participarea deplină a persoanelor cu dizabilități
la viața politică.
 Barierele la procesele electorale urmează să fie identificate în perioada post-electorală, iar elaborarea noilor proceduri și a materialelor de vot adecvate
pentru persoanele cu dizabilități în perioada dintre scrutine.
 Accesibilitatea alegerilor poate fi asigurată doar prin întreprinderea unor acțiuni care urmăresc accesibilizarea procesului în mod gradual, precum ar fi
prin implementarea unui plan strategic, care să fie aplicat pentru mai multe cicluri electorale.
 Problema comună a diferitor state este asigurarea nivelului de accesibilitate fizică a secțiilor de votare, respectiv, lipsa rampelor de acces la intrarea în
sediul acestora. Există mai multe tipuri de produse și tehnologii ce pot fi procurate și implementate, precum ar fi aplicații la telefon adaptate pentru alegători
cu dizabilități de vedere sau de auz, ghiduri pentru alegători traduse în limbaj mimico-gestual plasate în rețeaua internet, aplicații care măresc textul buletinului
de vot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere, tehnologii menite să asigure mobilitatea (vehicule adaptate, rampe, platforme şi lifturi ș.a.).
 Tehnologizarea procesului electoral, excluderea factorului uman din operațiile aferente votului este un element al asigurării unor alegeri corecte și acest
deziderat îl promovează statele cu aspirații democratice, printre care se numără și fosta republică sovietică, actualmente Republica Kârgâză. De aici se impune
concluzia de aplicare cât mai largă a tehnologiilor moderne în procesul electoral, ca de exemplu, identificarea alegătorilor cu ajutorul scanerelor. În această
ordine de idei, se propune inițierea unui studiu cu privire la procedurile de identificare a alegătorilor prin intermediul datelor biometrice, identificarea
posibilității de scanare automată a buletinelor de vot prin intermediul urnelor automatizate.
Vizitarea Republicii Moldova de către delegații străine
În contextul organizării alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, CEC a lansat invitații instituțiilor electorale din alte țări pentru a participa în
calitate de experți electorali la acest scrutin.
Scopurile vizitelor au fost familiarizarea cu cele mai bune practici şi realizări ale CEC Moldova în domeniul organizării și desfășurării alegerilor, dar şi
informarea cu privire la provocările şi lecţiile învăţate în procesul de modernizare şi reformare a procedurilor electorale de la noi din țară.
În total, Republica Moldova a fost vizitată de 38 reprezentanți din partea a 17 autorități electorale.
În vederea bunei organizări a vizitei experților electorali în țara noastră, au fost elaborate și transmise Nota logistică și Programul vizitei. Agenda de
lucru a vizitelor de observare a inclus participarea reprezentanților comisiilor electorale din străinătate la: întrevederi cu reprezentanții autorităților electorale
din Republica Moldova de toate nivelele; un briefing pentru observatorii internaționali; conferințe de presă; observarea activităților desfășurate în ziua de
dinaintea zilei alegerilor, ziua alegerilor (deschiderea secției de votare, desfășurarea votării, închiderea secției de votare, numărarea voturilor și totalizarea
rezultatelor votării) și ziua următoare de după alegeri.
Delegațiile străine au apreciat înalt procesul de organizare și desfășurare a alegerilor din țara noastră, precum și evoluțiile obținute de CEC în ultima
perioadă în așa domenii ca: tehnologizarea procesului electoral; înregistrarea alegătorilor; organizarea procesului de instruire pentru diferite categorii de
subiecți electorali; certificarea în domeniul managementului calității și a securității informației; logistica electorală.
Acorduri de colaborare
În urma participării delegației CEC la Expoziția mondială privind educația civică și utilizare IT în procesul electoral, desfășurate în India, a fost inițiată
procedura de pregătire și semnare a unui Memorandum cu Comisia Electorală din această țară. Textul a fost definitivat și a fost lansată o invitație

reprezentanților organizației omoloage din India, pentru a se deplasa la Chișinău, în vederea semnării acordului, deoarece conform procedurilor naționale din
această țară, semnarea și expedierea acordului prin poștă nu este posibilă. Invitații de a participa la evenimente organizate în India, oportune pentru semnarea
acordului, au fost expediate și de către comisia electorală din această țară. Până la moment organizarea unei întrevederi cu reprezentații autorității electorale
din India nu a fost posibil de realizat.
Totodată, a fost semnat un acord de parteneriat cu Asociația Promo-LEX63. Pentru aceasta au fost pregătite şi definitivate documentele necesare, precum
şi soluționate chestiunile protocolare legate de semnarea acordului. Scopul acordului a fost implementarea proiectului „Practica contenciosului electoral în
Republica Moldova - mecanism de consolidare și asigurare a respectării drepturilor electorale ale cetățenilor”. Obiectivul acestuia este de a sta bili un cadru
general de colaborare în vederea realizării studiului (cercetării) cu privire la practica aplicării contenciosului electoral în Republica Moldova.
Direcțiile prioritare de colaborare externă prevăd colaborarea cu partenerii internaționali și din alte state în vederea perfecționării practicii și legislații
electorale, asigurarea transparenței în activitatea Comisiei Electorale Centrale şi promovarea imaginii Comisiei peste hotarele ţării.
Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate următoarele activităţi:
- reprezentanţii CEC au participat la evenimente naționale, internaţionale, regionale, la observarea alegerilor, au făcut schimb de experienţă cu autorităţile
electorale din alte state;
- au fost expediate către partenerii externi informaţii şi materiale cu privire la procesul electoral din Republica Moldova şi la activitatea CEC,
reprezentanții instituției au participat la sondaje de opinie și/sau la completarea/modificarea bazelor de date privind proce sul electoral din Republica
Moldova (A-WEB, ACEEEO, Comisia de la Veneția, autorități electorale din străinătate);
- au fost adresate scrisori de felicitare partenerilor cu prilejul evenimentelor electorale, a sărbătorilor naționale etc.
În conformitate cu agenda vizitelor/reuniunilor planificate pentru anul 2017, s-a asigurat logistica necesară organizării și desfăşurării a 4 vizite pentru
monitorizarea alegerilor în alte state și participarea la 10 vizite de studiu, workshop-uri, conferințe etc. În cazul a 10 invitații, au fost pregătite scrisori privind
imposibilitatea participării. Rapoartele privind vizitele efectuate sunt plasate pe site-ul CEC și pot fi vizualizate la următorul link:
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1078&l=ro.
Colaborarea națională
Reprezentații CEC au dat curs invitațiilor de participare și/sau au colaborat pentru organizarea la Chișinău a peste 10 conferințe, mese rotunde,
platforme de dezbateri, la care s-au pus în discuție subiecte, precum: analiza alegerilor prezidențiale din 2016, finanțarea politică, soluționarea contestațiilor,
asigurarea egalității de gen în procesul electoral, observarea și reflectarea alegerilor în mass-media, informarea și educația electorală. Printre cele mai
importante evenimente se numără:
 Conferința „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova: lecții învățate în statele membre la Parteneriatul Estic” (15 decembrie 2017).
Evenimentul a fost organizat de Fundația Konrad-Adenauer-Stiftung, Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, Institutul Internațional pentru Democrație și
Asistență (IDEA) în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei ”Parteneriat pentru Buna Guvernare”, în cooperare cu
CEC. Conferința a avut drept scop îmbunătățirea legislației în domeniul finanțării partidelor politice, prin schimb de experiență și realizarea bunelor
practici în domeniul monitorizării eficiente a finanțării, supravegherii și controlului finanțării partidelor și a campaniilor electorale. Conferința a reunit
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oficiali din statele membre ale Parteneriatului estic, precum și din alte țări, reprezentanți ai CICDE, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai
partidelor politice, societății civile, mass-media, dar și parteneri de dezvoltare ai CEC.
Conferința națională anticorupție pentru drepturile omului (12 decembrie 2017), organizată de Centrul Național Anticorupție și Avocatul Poporului,
cu suportul PNUD Moldova.
Campania Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” (25 noiembrie - 10 decembrie 2017) - cu suportul
PNUD Moldova, pe clădirea CEC a fost instalat un banner cu mesajul ”Spunem NU violenței față de femei și fete”. Acest mesaj a fost plasat și pe
pagina de Facebook a CEC. De asemenea, membrilor și funcționarilor CEC le-au fost repartizate panglici simbolice oranj de pus la piept în susținerea
campaniei. Pe 7 noiembrie, a fost organizat la sediul CEC evenimentul de lansare în Republica Moldova a Ghidului: Prevenirea violenței împotriva
femeilor implicate în procesul electoral – organizat de CEC împreună cu CICDE, cu susținerea PNUD Moldova. Activitatea se încadrează în Campania
Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților statului,
clasei politice, societății civile și ai altor instituții. Scopul final al acestui ghid este de a oferi o resursă utilă pentru practicienii din domeniu și a
contribui, astfel, la încurajarea acțiunilor de atenuare a violenței împotriva femeilor în alegeri în tot ciclul electoral, la realizarea unui viitor care să
includă pe deplin participarea femeilor la alegeri și în politică.
Prima conferință în domeniul electoral ”CICDE open talks: Democrația se învață – abordări inovative” (29 noiembrie 2017) - organizată de către
CICDE cu suportul PNUD Moldova. La eveniment au participat peste 150 de tineri, studenți, elevi și profesori. În cadrul conferinței, opt tineri:
studenți, masteranzi și profesori, au făcut scurte prezentări, împărtășindu-și ideile și experiența în domeniul electoral și au motivat participanții să se
implice mai activ, inclusiv prin propriul exemplu.
Seminarul ”Soluționarea contestațiilor în domeniul electoral” (19 octombrie 2017) - organizat de CICDE în colaborare cu CEC, Institutul Național
al Justiției, Comisia de la Veneția și Consiliul Europei. La seminar au participat membrii CEC, judecători și experți internaționali în materie electorală.
Seminarul a fost coordonat de către experți în materie electorală din partea Comisiei de la Veneția. Subiectele abordate în cadrul seminarului s-au
referit la soluționarea contestațiilor electorale privind dreptul la vot, înregistrarea alegătorilor și a candidaților, validarea mandatelor, circumscripțiile
electorale, contestațiile privind accesul la informație și cele privind rezultatele votării, de asemenea s-a vorbit despre standardele europene în această
privință, făcându-se referire și la jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).
Prezentarea Studiului regional privind reprezentarea politică a femeilor în țările din cadrul Parteneriatului Estic (26 septembrie 2017) – eveniment
găzduit de Parlamentul Republicii Moldova, organizat în colaborare cu Comisia Electorală Centrală, Platforma pentru egalitate de gen, în parteneriat
cu Consiliul Europei. Printre participanți s-au numărat deputați în Parlamentul Republicii Moldova, experți gender, primari din diferite localități ale
țării, funcționari, membri ai partidelor parlamentare și extraparlamentare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai partenerilor de
dezvoltare. În discuții au fost abordate și mecanismele naționale de consolidare a participării femeilor în alegeri, experiența CEC în promovarea
egalității de gen, precum și a fost prezentat raportul de monitorizare a Platformei pentru egalitate de gen privind respectarea cotei de gen de către
partidele politice din Republica Moldova.
Masa rotundă cu tema ”Rolul statului în asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități” (26 septembrie 2017) - organizată de Filiala
din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale
cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a CSI (IIMDD AIP CSI) în parteneriat cu CEC, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu
Dizabilități din Republica Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academie i de Științe, Asociația









Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. La eveniment au participat membri ai CEC, reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului,
fracțiunilor parlamentare, partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale, mass-media și savanți. În cadrul mesei rotunde au fost prezentate două
rapoarte cu privire la studiile efectuate de experții Filialei.
Platforme de discuții electorale cu tema ”Cum și de ce sunt observate alegerile” (21 septembrie 2017); ”Permanentizarea organelor electorale
regionale” (6 octombrie 2017) – organizate de CICDE cu suportul PNUD Moldova, la care au participat funcționari electorali, reprezentanți ai
societății civile, partidelor politice, mediul academic și tineri.
Dezbateri publice despre principiile de protecție a datelor cu caracter personal din domeniul electoral (20 iulie 2017) - organizate de către Centrul
de Investigații Jurnalistice și cu participarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal, dar și a mass-media și societății civile. Discuțiile s-au axat pe soluțiile ce pot fi adoptate în scopul asigurării accesului la informațiile cu
accesibilitate limitată care consemnează date cu caracter personal deținute de către Comisia Electorală Centrală către jurnaliștii de investigație, astfel
încât să se asigure proporționalitatea dintre dreptul de acces la informație și protecția vieții private.
Masa rotundă ”Finanțele partidelor politice din Republica Moldova în anul 2016: transparență și control?” (3 mai 2017) - organizată de Asociația
obștească ”Promo-LEX”.
Conferința internațională științifico-practică „Rolul mass - media în procesul electoral” (12 aprilie 2017) - organizată de către Filiala din Chișinău
a Institutului Internațional de monitorizare și dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelormembre ale Adunării Interparlamentare CSI (IIMDD AIP CSI) în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a
Moldovei, Comisia Electorală Centrală, Asociația Sociologilor și Demografilor, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM. La
eveniment au participat savanți, cercetători științifici, jurnaliști, reprezentanți ai autorităților publice, experți naționali și internaționali în domeniul
electoral. Subiectele discutate au vizat rolul mass-media în calitate de sursă de informare și actor politic în campaniile electorale, care sunt
oportunitățile și constrângerile de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova, ce metode și tehnici de persuasiune utilizează mass-media
în procesul electoral, aspectele psihologice ale manipulării mediatice a electoratului, care este impactul mass-media asupra educației electorale a
tineretului etc.
Masă rotundă cu tema ”Radiografia și evaluarea alegerilor directe ale Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. Concluzii postelectorale” (26 ianuarie 2017) - organizată de Asociația obștească ”Promo-LEX”. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele constatări
din Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor desfășurate de asociație la aceste prezidențiale. Raportul final al Misiunii de Observare PromoLEX poate fi accesat la acest link: https://promolex.md/4875-raport-final-misiunea-de-observare-a-alegerilor-pentru-functia-de-presedinte-alrepublicii-moldova-din-30-octombrie-2016/.

Colaborarea regională şi internaţională în domeniul electoral
Asociația Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO)
În perioada 12-13 mai 2017, la Sofia, Bulgaria, a avut loc reuniunea Comitetului Executiv al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO).
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova este membru de drept al ACEEEO din anul 1998, iar din septembrie 2013 și până în prezent face
parte din componența comitetului executiv al acestei instituiți. De asemenea, în perioada 2014-2015, a deținut președinția ACEEEO.

Principalele teme care au fost suspuse discuției în cadrul ședinței au vizat implementarea Planului Strategic al Asociației, posibilitatea dezvoltării și
extinderii Asociației, cooperarea cu Institutul Național Electoral din Mexic, organizarea evenimentelor internaționale ale ACEEEO. S-a discutat și subiectul
desfășurării celei de-a 26-a ediții a Conferinței anuale a Asociației cu tema ”Alegători conștienți în lumea digitală”, eveniment care a avut loc în perioada 810 noiembrie 2017 la Sofia, Bulgaria, găzduit de Comisia Electorală Centrală a Republicii Bulgaria, în parteneriat cu Secretariatul ACEEEO.
Conferința a fost structurată în 2 sesiuni plenare (Alegători conștienți în era digitală; Cadrul general și studii de caz). În cadrul atelierelor de lucru au
fost abordate următoarele subiecte: cum poate fi atrasă generația tânără în procesul electoral, soluții digitale, rolul autorităților electorale în educația
alegătorilor, reglementarea campaniei electorale. De asemenea, au fost prezentate cele mai bune practici în materie electorală din țările care au avut alegeri.
Dr. Iurie Ciocan, membru CEC, a moderat atelierul de lucru cu subiectul ”Ar trebui să fie reglementate campaniile electorale?”, făcând și o prezentare
cu privire la evoluțiile organizării și desfășurării alegerilor din Republica Moldova, inclusiv în contextul ultimelor modificări ale legislației electorale.
Conferința a reunit în jur de 100 de funcționari și experți internaționali în materie electorală din peste 30 de țări, dar și reprezentanți ai unor prestigioase
instituții internaționale de profil.
Pe durata evenimentului, a fost derulată o expoziție a furnizorilor de echipamente IT&C din domeniul electoral la care au luat parte reprezentanți ai unor
organizații internaționale cu renume în domeniu.
La Adunarea Generală a ACEEEO au participat reprezentanți ai autorităților electorale din Albania, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina,
Bulgaria, Croația, Kazahstan, Kosovo, Letonia, Lituania, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Turcia și Ucraina. În cadrul acesteia au fost realizate
următoarele:
 a fost adoptat Raportul de activitate al Asociației pe anul 2016 și analizat modul în care a fost implementat planul strategic al organizați ei pentru anul
2017;
 au avut loc dezbateri cu privire la adoptarea următorului plan strategic al Asociației;
 a fost înaintată și aprobată candidatura dnei Lefterije Lieschi, ex-președinte al CEC Albania și dlui Zenonas Vaigauskas, ex-președinte al CEC Lituania,
de a deveni membri de onoare ai Asociației;
 a fost ales noul președinte al ACEEEO - dna Laura Matjošaitytė, președinte CEC Lituania, fiind decisă și organizarea la Vilnius a celei de-a 27-a conferințe
anuale și a Adunării Generale a ACEEEO din anul 2018.
Protocolul participanţilor la prima reuniune a reprezentanţilor instituţiilor electorale, organizată la Sighnaghi, Georgia, în perioada 9-11 februarie 2011
Сea de-a 7-a Reuniune anuală a autorităților de management electoral, organizată de CEC Georgia în cadrul de colaborare stabilit de către Protocolul
semnat la Sighnaghi, Georgia, a avut drept generic ”Servicii inovative și operațiuni electorale eficiente”.
Evenimentul s-a desfășurat în Borjomi (Georgia), în perioada 27-28 februarie 2017, și a fost organizat în colaborare cu Fundația Internațională pentru
Sisteme Electorale (IFES), Centrul Internațional pentru Studii parlamentare (ICPS) și Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională
(USAID).
În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai 20 de organisme de management electoral și 12 organizații internaționale implicate în procesul
electoral. Scopul evenimentului a fost de a oferi posibilitatea practicienilor și experților electorali care provin din diferite medii/contexte electorale să realizeze
schimb de experiență și bune practici privind serviciile inovatoare și operațiunile electorale eficiente, promovarea implicării active a părților interesate, precum
și asigurarea transparenței și accesibilității alegerilor.

Sesiunile de lucru au fost dedicate subiectelor ce țin de standardele internaționale și lecțiile învățate la implementarea tehnologiilor în alegeri, prezentate
din perspectiva următoarelor organizații: OSCE/BIDDO, Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, IFES, ICPS, ACEEEO și Delian Project. De asemenea,
autoritățile electorale au prezentat experiența lor unică în implementarea practicelor inovaționale, care variază de la servicii electronice și alte soluții
tehnologice superioare, până la inovații non-tehnologice, care s-au axat pe îmbunătățirea procedurilor și a practicilor electorale pe termen lung. Participanții
au avut ocazia să afle cum funcționează sistemul de management intern din Maldive, Letonia, Mexic, Republica Kârgâză, Ucraina, India și Iordania.
Reprezentantul CEC Georgia a vorbit despre utilizarea echipamentelor (smartphone, terminale de plăți electronice) pentru verificarea alegătorilor în
listele electorale, servicii introduse în această țară în anul 2016. Participanții au fost antrenați în discuții privind impactul potențial al tehnologiilor cibernetice
utilizate de către actorii externi.
În cadrul conferinței, Alina Russu a prezentat performanțele înregistrate de autoritatea electorală de la Chișinău în domeniul automatizării procesului
electoral, a vorbit despre activitățile realizate în scopul alinierii la progresele tehnologice internaționale și inovațiile în domeniul electoral, precum și despre
elaborarea și implementarea noilor soluții tehnice în scopul automatizării procedurilor electorale, cum ar fi lansarea proiectului-pilot privind utilizarea votării
la distanță prin intermediul sistemelor electronice în cadrul următoarelor alegeri parlamentare ordinare, dar și implementarea și monitorizarea
modulului/resursei informaționale automatizate de control financiar privind activitatea partidelor politice.
În paralel cu lucrările conferinței, a avut loc şi o expoziţie internaţională ale celor mai avansate tehnologii şi echipamente utilizate în procesul electoral.
Activități organizate de către Consiliul Europei
Pe parcursul anului 2017, reprezentanții CEC au participat la 4 evenimente internaționale organizate de Consiliul Europei:
- Cea de-a XIV-ea Conferință a autorităților de management electoral cu tema ”Autorități electorale funcționale pentru alegeri democratice”, Sankt
Petersburg, Federația Rusă (15-17 mai 2017). Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse și Adunarea
Interparlamentară a CSI. Acesta a reunit peste 130 de participanți, reprezentanți ai autorităților electorale din cca. 30 de state, ai peste 10 organizații
internaționale (Consiliul Europei Adunarea Interparlamentară a CSI, ACEEEO, UE, Parlamentul European, ICPS, IFES, International IDEA, OIF,
OSCE/ODIHR, RECEF, Organizația Națiunilor Unite, Organizația Statelor Americane), ai autorităților publice din Federația Rusă implicate în organizarea
alegerilor, academicieni, experți, cercetători, profesori universitari. Conferința s-a axat pe modul de asigurare a funcționalității organelor de management
electoral, ca element cheie pentru asigurarea unor alegeri democratice; componentele și condițiile necesare pentru asigurarea unei activități profesioniste,
transparente, independente, imparțiale; activitățile desfășurate de către autoritățile electorale; structura și modalitatea de constituire a acestora; punctele tari și
slabe; modalitatea de funcționare. Conferința a fost structurată în 3 sesiuni (funcționalitatea autorităților electorale; organe electorale profesioniste; cu privire
la organizarea unor alegeri democratice autentice) și 4 ateliere de lucru (ce e de făcut pentru a avea autorități electorale funcționale; ce trebuie perfecționat în
legislația electorală, acțiuni pentru garantarea unor autorități electorale funcționale; cum pot fi consolidate capacitățile autorităților electorale; rolul organelor
legislative în organizarea alegerilor, cum poate fi perfecționată legislația și practica electorală în conformitate cu standardele internaționale). De asemenea, în
cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele studiului efectuat de cercetătorii de la Universitatea din East Anglia.
- Conferința regională cu tema ”Utilizarea frauduloasă a resurselor administrative în perioada electorală: o provocare majoră pentru organizarea
unor alegeri democratice” (9-10 noiembrie 2017). Evenimentul s-a desfășurat la Londra, Marea Britanie, și a fost organizat de către Adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei și Comisia de la Veneția, în colaborare cu Congresul Puterilor Locale și Regionale, în cadrul programului Parteneriat pentru buna
guvernare, al Consiliul Europei (CoE) și Uniunii Europene (UE). La eveniment au participat beneficiarii proiectului – reprezentanții parlamentelor și ai

autorităților electorale din țările Parteneriatului Estic, precum și experți internaționali și specialiști în domeniu. Pe parcursul a două zile au fost dezbătute
subiecte cu privire la principiile, standardele, bunele practici și documentele internaționale existente în domeniul prevenirii și contracarării utilizării frauduloase
a resurselor administrative în perioada electorală. Participanții la lucrările conferinței au avut posibilitatea să facă schimb de experiență în domeniu și să
analizeze situația existentă în statele beneficiare, inclusiv prin prisma misiunilor de observare a alegerilor. Un alt scop al evenimentului a constat în identificarea
mecanismelor legale și altor instrumente necesare pentru prevenirea acestui fenomen.
- Vizită de studiu la Comisia Electorală Centrală a Georgiei (12-16 iunie 2017), efectuată de către reprezentanții CEC, CICDE și deputați în Parlamentul
Republicii Moldova. Vizita a urmărit schimbul de experiență cu reprezentanții autorităților din Georgia privind activitatea organelor electorale inferioare
permanente și organizarea activităților de instruire pentru membrii acestora, organizarea activităților de informare și educație electorală, de asemenea studierea
bunelor practici ce vizează colaborarea între Parlamentul georgian și autoritatea electorală centrală, inclusiv ale Centrul de instruire. Delegația Republicii
Moldova a avut întrevederi cu reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale din Georgia, ai Centrului de Instruire, cu membri ai Parlamentului georgian și
reprezentanți ai organelor electorale din teritoriu.
- Conferința regională “Banii în politică: provocări și practici internaționale în Europa de Est” (19-20 iunie 2017), desfășurată la Tbilisi, Georgia.
Evenimentul a reunit experți în materie electorală, reprezentanți ai organizațiilor internaționale (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională,
Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Fundaţia Internațională pentru Sisteme Electorale, Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului)
și ai autorităților electorale din țările Parteneriatului Estic. Pe parcursul a două zile au fost dezbătute subiecte, precum: banii în politică vs încrederea în politică,
standarde internaționale și bune practici în domeniul prevenirii utilizării abuzive a resurselor administrative în procesul electoral, finanțarea campaniilor
electorale.
Activități organizate de către Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES)
IFES Ucraina în colaborare cu Comisia Electorală Centrală din Ucraina (CEC Ucraina) au oferit suport pentru participarea reprezentanților CEC la 3
evenimente:
- cursul de instruire BRIDGE cu tema ”Sisteme electorale”, care a avut loc la Odessa (Ucraina), în perioada 20-23 februarie 2017, la care au participat
membrii și funcționari din partea CEC Ucraina și Republica Moldova.
- Conferința internațională ”Utilizarea noilor tehnologii informaționale în alegeri”, desfășurată la Kiev, în perioada 27-28 martie 2017.
- Conferința internațională cu tema ”Mecanismele de îmbunătățire a sistemului de management electoral”, desfășurată la Kiev, în perioada 13-14
noiembrie 2017, în contextul împlinirii a 20 de ani de la constituirea CEC Ucraina. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu reprezentanța Fundației
Internaționale pentru Sisteme Electorale, Consiliul Europei și coordonatorul de proiecte OSCE în Ucraina, având în calitate de participanți reprezentanți ai
autorităților electorale din diverse state, ai organizațiilor internaționale și non-guvernamentale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor. Scopul
evenimentului a fost de a realiza un schimb de experiență în domeniul metodelor de administrare a alegerilor și de a elabora propuneri pentru perfecționarea
acestora, inclusiv prin prisma celor mai bune practici europene și internaționale. De asemenea, evenimentul a reprezentat o platformă pentru a pune în discuție
și a sugera recomandări la proiectul Codului electoral din Ucraina, care a fost votat de către Parlamentul ucrainean în prima lectură. Subiectele discutate au
vizat impactul tehnologiilor moderne și al rețelelor de socializare asupra conștiinței alegătorului, oportunitățile de modernizare a managementului electoral,
instruirea funcționarilor electorali, creșterea încrederii în noile tehnologii, îmbunătățirea managementului electoral prin intermediul registrului de stat al

alegătorilor, monitorizarea alegerilor ca un instrument auxiliar de administrare electorală. Dna Russu a făcut o prezentare despre evoluția procesului electoral
din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 20 de ani și finanțarea campaniilor electorale la noi în țară.
Activități organizate de către Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA)
Activitățile au fost realizate în baza memorandumului încheiat cu International IDEA și au inclus:
- Evaluarea părților interesate din Republica Moldova în domeniul finanțării partidelor politice, desfășurată în perioada 20-21 februarie 2017. Au
participat 23 de persoane și experți International IDEA. Participanții au fost informați despre soluțiile digitale pentru raportarea și dezvăluirea finanțelor
partidelor politice. Tot în cadrul acestui eveniment au avut loc întâlniri cu reprezentanții a trei partide politice și doi reprezentanți ai societății civile. Urmare
a acestei activități a fost întocmit un raport în care sunt reflectate opiniile și sugestiile participanților față de un sistem online de raportare.
- La data de 16 martie 2017, CEC a organizat un seminar de instruire pentru trezorierii partidelor politice privind modul de completare a rapoartelor
financiare. Pentru acest seminar CICDE a pregătit un chestionar privind necesitățile părților interesate pentru o platformă de raportare electronică a finanțelor
partidelor politice. Toate informația acumulată a fost inclusă în Raport (Meeting Report).
- Studierea documentelor juridice și analiza finanțelor partidelor politice.
- Efectuarea analizei rapoartelor financiare ale partidelor politice, ca urmare a fost întocmită o analiză privind modul de raportare.
- După modificarea sistemului electoral, a fost analizat cadrul legal și necesitățile privind modificarea Regulamentului CEC privind finanțele politice.
- A fost identificată o companie de investigații sociologice privind desfășurarea interviurilor în profunzime și a focus grupurilor cu scopul de a cunoaște
necesitățile și doleanțele părților interesate pentru elaborarea platformei online de raportare a finanțelor partidelor politice. Ca urmare a fost pregătit și prezentat
un raport privind activitatea desfășurată.

Observare alegerilor din alte state
Pe parcursul anului 2017, reprezentanții CEC au participat la observarea următoarelor evenimente electorale:
Nr
Data alegerilor
Ţara
Tipul scrutinului
d/o
1.
2 aprilie 2017
Armenia
Observarea alegerilor parlamentare
2.
28 iunie 2017
Kazahstan
Observarea alegerilor parlamentare
3.
15 octombrie 2017
Republica Kârgâză
Observarea alegerilor prezidențiale
4.
21 octombrie 2017
Georgia
Observarea alegerilor locale
Programele vizitelor de observare a alegerilor au avut 3 componente de bază:
4) Participarea la o reuniune introductivă cu conducerea autorităţii electorale centrale din ţara gazdă, în ziua anterioară zilei alegerilor dedicată prezentării
prevederilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor și principalelor activităţi de pregătire realizate de autoritatea electorală centrală
şi altele cu responsabilităţi legate de scrutin, precum și a datelor generale privind sistemul electoral și procesul electoral din țara gazdă.
5) Observarea zilei alegerilor nemijlocit în secţiile de votare, la consiliile electorale și la autoritatea electorală centrală.

6) Participarea la o întrevedere la sediul autorității electorale centrale, organizată în ziua ulterioară zilei alegerilor, la care sunt oferite informaţii despre
modul de desfăşurare a alegerilor şi rezultatele preliminare ale votării.
Vizite de studiu
În perioada 10-14 ianuarie 2017, o delegație CEC, condusă de președintele CEC, Alina Russu, a efectuat o vizită de studiu la Comisia Electorală
Centrală a Republicii Lituania. Organizarea vizitei a fost posibilă datorită suportului PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea democrației în
Moldova prin suport parlamentar și electoral”, finanțat de Guvernul Suediei și Guvernul Norvegiei.
Scopul vizitei a fost informarea asupra sistemului de monitorizare și control al finanțării partidelor politice, gestionar al căruia este CEC Lituania,
precum și schimbul de experiență între ambele instituții, inclusiv preluarea bunelor practici în materie de elaborare, implementare și monitorizare a
modulului/resursei informaționale automatizate de control privind finanțele partidelor politice, comunicarea cu alegătorii și educația electorală în Lituania.
În anul 2019, reprezentanții CEC și CICDE au participat la circa 20 de întruniri cu organizațiile partenere internaționale și din străinătate, în vederea
prezentării realizărilor, identificării soluțiilor pentru problemele existente și stabilirii priorităților viitoare de colaborare/asistență în scopul perfecționării
procesului electoral din Republica Moldova. Totodată, au fost desfășurate întrevederi și oferită asistență informațională reprezentanților misiunilor de
observare naționale și internaționale, care au observat alegerile parlamentare și locale generale din anul 2019.
Concluzii și Recomandări formulate în urma deplasărilor efectuate
Concluziile și recomandările au fost prezentate atât de către organizatorii evenimentelor, în urma discuțiilor purtate în cadrul conferințelor, meselor
rotunde, reuniunilor, cât și de către reprezentanții CEC, participanți la vizitele organizate în afara țării, acestea fiind următoarele:
1) Este important de realizat studii de fezabilitate înainte de a introduce tehnologii în procesul electoral și de luat în considerare sustenabilitatea
implementării unor asemenea proiecte.
2) Sistemele inovative suscită interes, dar și creează îngrijorări din partea alegătorilor. Pe de o parte, ele pot deschide noi orizonturi și oferi alternative
tehnice adecvate pentru autoritățile electorale, însă, dacă vor fi necorespunzătoare sau inoportune, vor compromite transparența, responsabilitatea,
sustenabilitatea, controlul și vor reduce din încrederea alegătorilor.
3) Există necesitatea dezvoltării continue a principiilor, standardelor, normelor și practicii internaționale privind organizarea și desfășurarea alegerilor.
4) E necesar de realizat cercetări permanente privind activitatea autorităților electorale, iar organele electorale din întreaga lume urmează să se implice
activ în efectuarea acestor activități.
5) Oferirea resurselor umane și financiare suficiente va permite autorităților electorale să-și realizeze atribuțiile în mod transparent, independent și la timp,
pe durata întregului ciclu electoral.
6) Autoritățile electorale pot fi eficiente și profesioniste, dacă au o structură internă puternică, aparatul de lucru funcționează eficient, se păstrează memoria
instituțională, se face o planificare operațională și strategică pe durata întregului ciclu electoral.
7) Indiferent de modalitatea de constituire, autoritățile electorale urmează să fie imparțiale pentru asigurarea unor alegeri democratice. Acest lucru depinde
în mare măsură de voința politică.

8) Trebuie asigurată transparența în activitatea autorităților electorale printr-o comunicare internă și externă eficientă cu publicul, cu instituțiile naționale
și internaționale. Internetul, rețelele de socializare și mass-media au un rol pozitiv în realizarea activității autorităților electorale, în special pentru asigurarea
transparenței procesului electoral și vizibilității instituției.
9) Colaborarea internațională este utilă, dacă se bazează pe respectarea suveranității naționale și a altor principii ale dreptului internațional.
10) Organele electorale urmează să coopereze continuu cu alte autorități publice din țară, inclusiv cu instituțiile responsabile de realizarea activităților de
statistică și de audit.
11) Autoritățile electorale trebuie să aibă un rol important în reglementarea procesului electoral, în perfecționarea acestuia și asigurarea implementării
legislației electorale.
12) Pentru a deveni buni profesioniști, funcționarii și membrii autorităților electorale trebuie să beneficieze de instruiri. Acestea să fie organizate și pentru
alți subiecți electorali (de ex. judecători, observatori, reprezentanți ai partidelor politice, alegători etc.).
13) Recrutarea în autoritățile electorale să se facă pe bază de merit, cu asigurarea stabilității locului de muncă, a oportunităților de carieră, personalul să fie
implicat în procesul de luare a deciziilor, susținut, să fie luat în considerare gradul de satisfacție a acestuia și nivelul de stres.
14) Autoritățile electorale trebuie să ia măsuri pentru asigurarea egalității de gen în procesul electoral și creșterea participării potențialelor grupuri
subreprezentate sau dezavantajate (femei, alegători ce locuiesc în regiuni îndepărtate, persoane cu dizabilități etc.).
15) Deciziile adoptate de către autoritățile electorale trebuie să fie publicate în timp util, într-o manieră accesibilă, iar rezultatele alegerilor să conțină date
agregate și dezagregate.
16) Trebuie asigurat accesul observatorilor, reprezentanților partidelor și mass-media la activitățile realizate de autoritățile electorale pe parcursul întregului
proces electoral.
17) Rapoartele de monitorizare ale misiunilor de observare internaționale vor conține inclusiv evaluări ale procesului electoral și recomandări detaliate și
argumentate.
18) Autoritățile electorale urmează să elaboreze și să adopte măsuri de siguranță pentru a evita votul multiplu și pentru a obține registre ale alegătorilor cu
date exacte.
19) Proiectele de educație electorală similare „Școlilor de dezvoltare electorală” din Georgia să fie adaptate la necesitățile tinerilor din Republica Moldova.
20) Să fie organizate mai multe activități de informare și educație electorală în perioada dintre alegeri.
21) Elaborarea unei abordări privind intervenția instituțiilor statului pentru prevenirea dezinformării de către orice actor în legătură cu procesul electoral.
Scopul și limitele intervenției statului trebuie să se încadreze în conceptul și funcțiile de bază ale democrației.
22) Autoritățile electorale trebuie să aplice noi tehnici și cele mai bune practici pentru a crește accesul alegătorilor la informații. Principalele reguli și
mecanisme ale sistemelor electorale urmează să fie prezentate într-o manieră simplă și completă, cu utilizarea instrumentelor tehnice familiare pentru un
utilizator mediu. Informarea poate avea loc prin intermediul centrelor de instruire.
23) Noutățile false urmează a fi investigate și prezentate într-o manieră care să permită alegătorilor să ia decizii bazate pe informații exacte. Trebuie
dezvoltate metode de verificare care să scoată la iveală ”știrile false”, pentru ca publicul să conștientizeze și să cunoască informațiile care pot fi credibile.
24) Rolul special al rețelelor de socializare trebuie să fie confirmat prin reglementări, la fel ca și algoritmii de news-feed care pot avea efecte majore asupra
rezultatelor alegerilor prin efectul lor de manipulare.

25) Autoritățile electorale urmează să inițieze campanii de motivare pentru a crește rata de participare, în special a tinerilor, prin utilizarea rețelelor de
socializare și noilor tehnologii de comunicare, ceea ce evident necesită alocarea mai multor resurse.
26) CEC să inițieze elaborarea modulului „Control financiar” care să permită interconexiunea între registrele conținute în acesta în vederea eficientizării
verificării datelor introduse de partidele politice. Ajustarea cadrului normativ intern prin reglementarea detaliată a funcționalității sistemului și consultarea
subiecților implicați în activitatea de gestiune financiară.
27) Reglementările privind utilizarea banilor în politică trebuie să asigure oportunități egale pentru toți actorii politici și creșterea transparenței în domeniul
finanțării politice, fără a pune bariere excesive pentru organizarea activității partidelor politice și a concurenților electorali.
28) Să se facă studii de impact în privința reglementărilor ce vizează finanțarea partidelor politice, de asemenea a modului în care poate fi monitorizată
respectarea acestor reglementări și sancționarea încălcărilor. Competențele sporite de supraveghere și de sancționare a instituțiilor publice nu pot duce la un
progres democratic în țările în care nu există o distincție clară între stat și partidul de guvernământ.
29) Pentru a crește responsabilitatea și transparența, autoritățile electorale să utilizeze soluții online pentru raportarea, analiza și publicarea datelor privind
finanțarea partidelor politice, de asemenea partidele politice să uzeze de noile tehnologii pentru colectarea eficientă a fondurilor din mai multe surse care să
asigure transparență în tranzacțiile lor financiare.
30) Urmează a fi identificate modalități pentru a reduce dificultățile întâmpinate de femei și grupurile marginalizate în mod tradițional la colectarea
mijloacelor financiare pentru participarea în politică, care pot include atât reglementări formale cu privire la finanțarea politică, cât și abordări mai noi pentru
spațiul Republicii Moldova, cum ar fi inițiative de colectare de fonduri înainte de lansarea campaniei etc.
31) Utilizarea frauduloasă a resurselor administrative rămâne a fi una din principalele probleme în aproape toate statele din spațiul Europei de Est și trebuie
explorate toate căile posibile pentru contractarea acestui fenomen. Ca soluții ar fi obligarea instituțiilor publice de a publica informațiile privind cheltuielile
lor înainte de alegeri și de a oferi societății civile posibilități de a-și consolida capacitățile de monitorizare și de sensibilizare a publicului cu privire la eventuale
încălcări.
32) Toți actorii electorali trebuie să manifeste voință politică și să protejeze principiile democratice multipartidiste, prin promovarea responsabilității și
transparenței în activitățile de colectare și cheltuire a banilor de către partidele politice, în special în perioada campani ilor electorale, precum și în procesele
ce implică conflictul de interese și achizițiile publice.
33) Societatea civilă are un rol important în supravegherea și asigurarea punerii corecte în aplicare a reglementărilor privind finanțarea politică. Urmează
de investit în societatea civilă și de consolidat capacitățile acesteia, astfel încât aceasta să poată analiza și raporta privind activitatea financiară a partidelor,
candidaților și donatorilor.
34) Planificarea evenimentelor focusate pe instituțiile cu rol de supraveghere din regiunea Europei de Est, în vederea realizării schimbului de bune practici
și cunoștințe în domeniul monitorizării și aplicării sancțiunilor pentru utilizarea frauduloasă a resurselor administrative.
35) Planificarea evenimentelor la nivel de țară/regiune, focusate pe partidele politice, pentru discutarea strategiilor eficiente de colectare a fondurilor,
abordarea subiectului transparenței, oferirii de stimulări pentru promovarea participării politice a femeilor și prevenirea utilizării frauduloase a resurselor
administrative.
36) O rețea regională de instituții publice care au mandatul de a supraveghea respectarea reglementărilor cu privire la finanțarea politică poate c rea
oportunități pentru realizarea schimbului de experiență dintre diferite state privind cele mai bune practici și potențiale obstacole. În acest sens, în cadrul
conferinței desfășurate în iunie 2017, la Tbilisi (Georgia), au demarat negocieri între instituțiile din 7 state din Europa de Est. Acestea au continuat la Chișinău,

în contextul conferinței organizate de Consiliul Europei în luna decembrie 2017. Ca o primă etapă, urmează de creat o platformă de comunicare online continuă
dintre autoritățile cu competență de supraveghere a finanțării politice.
37) Au fost înaintate următoarele propuneri pentru modificarea legislației electorale din Republica Moldova:
a) Crearea reprezentanțelor regionale ale CEC/CICDE, în cadrul cărora să activeze 3 membri permanenți;
b) Introducerea certificării obligatorii a funcționarilor electorali care vor activa în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripție.
Vizitarea Republicii Moldova de către delegații străine
În perioada 16-17 octombrie, Comisia a fost vizitată de un număr de 23 funcționari și experți în domeniul electoral, aceștia fiind reprezentanți ai
Consiliul Europei, OSCE, A-WEB, IFES, precum și reprezentanți ai autorităților electorale din Letonia, România, Albania, Kazahstan, Azerbaidjan, Belarus,
Ucraina, Bulgaria, Georgia. Aceștia au participat la evenimentul dedicat împlinirii a 20 de ani de activitate permanentă a CEC și la masa rotundă „Bune practici
în promovarea egalității de gen în procesele electorale”, 17 octombrie 2017.
Acorduri de colaborare
În perioada de referință a fost coordonată semnarea a 2 acorduri de colaborare: cu Institutul Internațional pentru Asistență Democratică și Electorală
(19 aprilie 2017) și Oficiul de Audit de Stat din Georgia (19 iunie 2017). http://cec.md/index.php?pag=news&id=1077&l=ro
Primul acord a fost încheiat în scopul definirii unui cadru de cooperare reciprocă pentru consolidarea instituțiilor și proceselor democratice de
supraveghere a finanțării partidelor politice din Republica Moldova. Colaborarea include, dar nu se limitează, la oferirea suportului pentru dezvoltarea unui
sistem digital de raportare și publicare a informațiilor privind finanțele politice, organizarea instruirilor și pregătirea manualelor.
Cel de-al doilea acord urmează să contribuie la aprofundarea şi dezvoltarea cooperării în domeniul perfecționării practicii și legislației electorale
privind finanțarea partidelor politice între Republica Moldova și Georgia, și anume: monitorizarea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea
partidele politice, implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul de depunere și examinare a rapoartelor financiare ale partidelor politice.
Totodată, a fost la pregătit pachetul de documente pentru înregistrarea asociației internaționale ”Women in Electoral Management - International”
(Femeile în managementul electoral - internațional). CEC și CICDE, împreună cu autoritățile electorale din România, Georgia și Lituania au calitatea de
membri fondatori în cadrul asociației.
Direcțiile prioritare de colaborare externă prevăd colaborarea cu partenerii internaționali și din alte state în vederea perfecționării practicii și legislații
electorale, asigurarea transparenței în activitatea Comisiei Electorale Centrale şi promovarea imaginii CEC peste hotarele ţării.
Pentru atingerea acestor obiective, reprezentanții CEC și CICDE au participat la evenimente naționale, internaţionale, regionale, la observarea alegerilor,
au făcut schimb de experienţă cu autorităţile electorale din alte state, au fost expediate către partenerii externi informaţii şi materiale cu privire la procesul
electoral din Republica Moldova şi la activitatea CEC, reprezentanții instituției au participat la sondaje de opinie și/sau la completarea/modificarea bazelor de
date privind procesul electoral din Republica Moldova.
În baza agendei vizitelor/reuniunilor planificate pentru anul 2018, membrii și funcționarii CEC au participat la patru vizite de monitorizare a alegerilor
în alte state, 11 conferințe, vizite de studiu, workshop-uri realizate peste hotare și pe teritoriul Republicii Moldova. Rapoartele detaliate privind participarea la
aceste evenimente sunt plasate pe pagina web.

În perioada de referință, CEC și CICDE au găzduit trei vizite ale reprezentanților autorităților electorale străine, realizate în vederea schimbului de
experiență în domeniul electoral.
Tot în anul 2018, Comisia Electorală Centrală și CICDE au încheiat mai multe acorduri de colaborare și memorandumuri în vederea colaborării cu
organizații naționale și internaționale specializate în domeniul electoral (International IDEA, Comisia Electorală a Indiei, Comisia Centrală pentru Alegeri și
Organizarea Referendumurilor a Republicii Kârgâze, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Asociația Bibliotecarilor din Moldova).
5.3 Creșterea nivelului de transparență decizională prin prezentarea tuturor proiectelor de politici publice elaborate de CEC spre consultare publică de
către cetățeni și părțile interesate în procesul electoral
Întrucât anul 2016 a fost unul electoral, în conformitate cu prevederile art. 14 al Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul
decizional, în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada electorală, proiectele acestora pot fi supuse elaborării şi
adoptării fără respectarea etapelor de asigurare a transparenței.
În pofida celor enunțate, Comisia a transmis spre consultare reprezentanților societății civile proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind
particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (aprobat prin HCEC nr. 113 din
18.08.2016), Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă (aprobat prin HCEC nr. 114 din 18.08.2016) și proiectul hotărârii pentru modificarea
și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora (aprobat prin HCEC nr. 110 din 18.08.2016)64.
Conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a elabora regulamente și instrucțiuni
menite să perfecționeze procedurile electorale, activitate ce se realizează în condițiile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 967 din 9 august 2016.
În perioada de raportare, transparenţa în procesul decizional a fost asigurată prin plasarea pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md a anunțurilor
de inițiere a elaborării și a proiectelor de hotărâri cu documentele aferente a următoarelor acte cu caracter normativ:
1. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă65.
2. Regulamentul cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării 66.
3. Regulamentul privind modul de participare a partidelor politice şi altor organizaţii social-politice la campania electorală pentru referendumul
republican67.
După consultarea acestora cu părțile interesate și examinarea propunerilor și recomandărilor ce au fost înaintate, prin hotărârea CEC nr. 1009 din 4
iulie 2007 a fost modificat și completat Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, iar prin hotărârea CEC nr. 1025 din 18 iulie 2017 a fost aprobată
Instrucțiunea (inițial proiectul a fost prezentat ca regulament) privind modul de participare a partidelor politice şi altor organizaţii social-politice la campania
electorală pentru referendumul republican.
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Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării
nu a fost susținut și nu a întrunit votul majorității membrilor CEC.
În anul 2017 au fost ajustate și alte acte normative ale Comisiei, însă acestea nu au fost supuse procesului decizional, întrucât modificările propuse nu
au avut un impact social, economic, de mediu, după cum se stabilește în Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.
Informația despre actele ajustate este prezentată la pct. 7.2. din prezentul raport.
Conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are atribuția de a elabora regulamente și instrucțiuni
menite să perfecționeze procedurile electorale, activitate ce se realizează în condițiile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 967 din 9 august 2016.
În perioada de raportare, procesul de reglementare s-a desfășurat cu respectarea procedurii de transparență decizională, proiectele de acte normative
ale Comisiei fiind plasate pe pagina web oficială pentru consultări publice. Respectiv, au fost plasate peste 40 de anunțuri privind prezentarea proiectelor de
hotărâri ale Comisiei spre consultări publice la rubricile „Cadrul normativ”/„Transparența decizională”/„Consultări publice”.
Toate actele normative aprobate au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și plasate pe pagina web oficială a Comisiei. La aprobarea
actelor a fost asigurată expertiza juridică, expertiza anticorupție și transparența decizională, potrivit Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional și Legii nr. 100/2018 cu privire la actele normative, publicată în MO nr. 7-17 din 12.01.2018, în vigoare după 6 luni de la data publicării
(12.06.2018), cu excepția art. 22, art. 50 alin. (2) şi art. 58 alin. (6), care au intrat în vigoare după 12 luni de la data publicării acesteia.
Pe parcursul anului 2018, Comisia Electorală Centrală a elaborat/modificat 21 de acte cu caracter normativ, dintre care 20 au fost supuse consultărilor
publice, conform prevederilor Legii 239/2008. Dintre acestea, un act a fost supus modificărilor în perioada electorală, iar potrivit art. 14 din Legea 239/2008
privind transparența în procesul decizional, actele ce urmează a fi adoptate în perioada electorală, sunt supuse elaborării şi adoptării fără respectarea procedurii
de consultare publică.
Raportul privind transparența în procesul decizional pentru anul 2018 a fost întocmit corespunzător prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența
în procesul decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 și a fost plasat pe pagina web oficială a Comisiei la compartimentul „Cadrul normativ”/„Transparența decizională”/
„Raportul anual”.
Pe parcursul anului 2019 transparența în procesul decizional în cadrul Comisiei Electorale Centrale a fost asigurată prin:
 aprobarea de către președintele CEC, la 18 martie 2019, a unui Plan de acțiuni privind activitatea de elaborare, modificare și abrogare a cadrului
normativ al Comisiei Electorale Centrale în contextul organizării și desfășurării alegerilor locale generale din 2019;
 plasarea pe pagina web oficială a Comisiei a 9 anunțuri de inițiere a elaborării proiectelor de hotărâri pentru elaborarea/modificarea actelor normative
ale CEC, a 7 anunțuri pentru consultarea publică a proiectelor de hotărâri elaborate;
 7 proiecte au fost remise pentru consultare și avizare, după caz, către alte autorități publice;
 7 proiecte de hotărâri, supuse consultărilor publice, au fost ulterior aprobate, conform procedurii, în ședințele CEC.
Informații suplimentare privind procesul decizional pot fi găsite pe pagina web oficială a Comisiei, la compartimentul „Cadrul normativ”,
rubrica „Transparența decizională”, subrubrica „Procesul decizional”.

5.4 Promovarea imaginii organelor electorale și informarea alegătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne și a tehnologiilor
informaționale
În vederea promovării imaginii organelor electorale și în scopul informării alegătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne și a
tehnologiilor informaționale, au fost dezvoltate și menținute conturile oficiale ale instituției pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Instagram,
Odnoklassniki).
În perioda de referință, CEC a difuzat 209 anunțuri și comunicate de presă, dintre care 113 privind activitățile ce țin de organizarea și de sfășurarea
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. De asemenea, au fost editate 2 numere ale Buletinului informativ al
instituției.
Pagina oficială de Facebook a Comisiei Electorale Centrale este urmărită în prezent de către 4619 utilizatori. În cea de-a doua jumătate a anului 2016,
vizibilitatea Comisiei Electorale Centrale pe pagina de Facebook a fost maximă datorită organizării şi desfășurării alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova în data de 30 octombrie. Astfel, în acest interval de timp a crescut numărul utilizatorilor de la 2671 la 4588. Potrivit statisticilor referitoare
la audienţă, 58 % dintre utilizatorii paginii reprezintă femei şi 42 % bărbaţi. Cei mai mulţi utilizatori au vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, dintre care 25 %
sunt femei şi 18 % bărbaţi. Dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani, circa 9 % sunt femei şi 8 la sută sunt bărbaţi. Majoritatea celor care
accesează pagina de Facebook a CEC sunt din Republica Moldova, România, Italia, SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, etc. În campania de informare
pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, prin intermediul Facebook-lui, electoratul a fost informat prin mesaje succinte și exacte despre toate
procedurile ce vizează procesul electoral.
Pagina oficială de Twitter a Comisiei este urmărită de 556 utilizatori, Odnoklassniki – 148, iar Instagram – 53. 70 % dintre utilizatorii paginii Twitter a
Comisiei sunt bărbați, iar 30% femei.
Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate, plasate pe site și difuzate mass-media 144 anunțuri și comunicate de presă.
Pe pagina oficială a Comisiei, la rubrica Apariţii în presă, pot fi găsite cele mai relevante articole. În total, CEC a realizat și difuzat 10 newslettere care
au cuprins știri, comunicate de presă şi rapoarte asupra deplasărilor peste hotare. Materialele au fost plasate pe pagina oficială a instituţiei, pe reţeaua de
socializare Facebook şi expediate tuturor subiecţilor interesaţi. A fost creată rubrica Primul Vot, unde au fost plasate, cu regularitate, informații de interes
public.
În ceea ce privește tehnicile vizuale utilizate, au fost realizate înregistrări foto la evenimente cu participarea conducerii Comisiei, de asemenea la
activități publice cu participrea Comisiei, materialele fiind prelucrate şi plasate pe pagina web oficială, la rubrica „Galerie foto” – în total 9 albume foto.
În vederea promovării imaginii organelor electorale și informării alegătorilor prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne și a tehnologiilor
informaționale, au fost dezvoltate și menținute conturile oficiale ale instituției pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Instagram). Pagina oficială de
facebook a Comisiei Electorale Centrale este urmărită în prezent de către 4915 utilizatori. Potrivit statisticilor referitoare la audienţă, 58% din vizitatorii paginii
sunt femei şi 41% bărbaţi. Cei mai mulţi utilizatori au vârsta cuprinsă între 25-34 ani, dintre care 26% sunt femei şi 19 % bărbaţi. Dintre persoanele cu vârsta

cuprinsă între 35-44 ani, circa 10% sunt femei şi 9 la sută sunt bărbaţi. Accesările provin din Republica Moldova, România, Italia, Marea Britanie, SUA,
Germania, Franța, Federația Rusă, Georgia și Irlanda.
Pagina oficială de Twitter a Comisiei este urmărită de 755 utilizatori, Instagram de 229, iar Odnoklassniki de 147.
63% din utilizatorii paginii Twitter a Comisiei sunt bărbați, iar 37% femei.
La Comisie zilnic sunt urmărite aparițiile presei scrise, audio-vizuale şi electronice, fiind întocmită o revistă a presei cu toate materialele ce vizează
instituția și domeniul electoral, se analizează modul de abordare a subiectelor, se face o apreciere cu privire la obiectivitatea reflectării evenimentelor și
imaginea instituției.
Pe parcursul anului 2017, următoarele instituţii mass-media au reflectat activitatea Comisiei:
• posturi de televiziune: Pro TV Chişinău, Publika TV, Jurnal TV, TV 8, RTR Moldova, TVC 21, Moldova 1, Prime TV, Canal 2, Canal 3, TVR Moldova,
NTV Moldova, ITV;
• posturi radio: Radio Chișinău, Radio Noroc, Radio Orhei, Radio Moldova, Vocea Basarabiei, AQUARELLE - FM, RADIO Poli Disc - Русское Радио,
Radio 21, Pro FM Chişinău, Radio Alla, Autoradio, HIT FM, Europa Plus Moldova;
• presa scrisă: Ziarul de Gardă, Timpul, Ziarul Naţional, Argumenti i Facti, Cuvântul (Rezina), Expresul (Ungheni);
• presa online/portaluri de ştiri: www.tribuna.md, www.trm.md, www.adevarul.md, www.curentul.md, www.politik.md, www.noi.md,
www.inprofunzime.md, www.unimedia.info, www.gagauz.info, www.press.try.md, www.newsmaker.md, www.hotnews.md, www.jurnal.md,
www.agora.md, www.deschide.md, www.abcnews.md, www.politics.md, www.independent.md, www.moldova.org, www.sputnik.md,
www.allmoldova.md, www.media-azi.md, www.a-tv.md, www.evzmd.md, www.oficial.md.
• agenţii de presă: IPN, Infotag, Moldpres, Interlic;
• alte site-uri: www.basarabia.info, www.agerpres.ro, www.infoprut.ro, www.mediafax.ro, www.rfi.ro, www.privesc.eu, www.puterea.info.
Subiectele cel mai mult mediatizate au fost: împlinirea a 20 de ani de activitate permanentă a CEC; referendumul local pentru revocarea domnului
Dorin Chirtoacă din funcția de primar general al municipiului Chișinău, alegerile locale noi din primăvară și cele din toamnă , finanțarea partidelor politice,
noul sistem electoral mixt în cazul alegerilor parlamentare, stabilirea hotarelor circumscripțiilor uninominale în baza sistemului mixt.
Din materialele publicate, difuzate, imaginea instituției apare într-o lumină pozitivă.
Graficul din figura de mai jos ilustrează fluxul de materiale despre instituție și domeniul ei de activitate pe parcursul anului 2017.
Vizibilitatea cea mai înaltă din aprilie-iulie cu 1561 apariții se datorează organizării şi desfășurării alegerilor locale noi din 14 mai 2017 (în 7 localități),
dezbaterilor publice în Parlament privind introducerea sistemului electoral mixt. O altă temă larg discutată a vizat finanțarea partidelor politice și a campaniei
electorale, raportarea financiară a partidelor politice pentru anul 2016. Majoritatea aparițiilor din septembrie-decembrie (852 la număr) au fost dedicate
împlinirii a 20 de ani de activitate permanentă a Comisiei, de asemenea organizării şi desfășurării referendumului local pentru revocarea din funcție a primarului
general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017 (în 10 localități), raportării financiare a partidelor politice
pentru primul semestru al anului 2017, stabilirii hotarelor circumscripțiilor uninominale în baza sistemului mixt. Cele mai puţine ştiri despre Comisie au fost
difuzate în lunile ianuarie și februarie (100 de apariții).
Prin prisma surselor monitorizate, putem menționa că știrile privind activitatea Comisiei Electorale Centrală, apărute în presă, în mare parte, au un
caracter pozitiv, iar comunicarea desfășurată de CEC prin intermediul mass-mediei este în ascensiune calitativă.

În decursul anului 2018, Comisia Electorală Centrală a elaborat și difuzat prin intermediul mass-media 150 de anunțuri și comunicate de presă. De
asemenea, a fost editat și distribuit părților interesate Buletinul informativ al Comisiei Electorale Centrale. Materialele de interes public au fost expediate
tuturor subiecţilor interesaţi și plasate pe paginile instituției (www.cec.md și www.voteaza.md), pe reţelele de socializare Facebook și Odnoklassniki.
În cadrul Comisiei au fost dezvoltate noi instrumente pentru îmbunătățirea comunicării CEC cu publicul, precum: Message Box și brand book. Analiza
instrumentelor moderne de comunicare sus-menționate a demonstrat o creștere atât a numărului de utilizatori, cât și a numărului de accesări/vizualizări.
Pe parcursul anului 2018, Comisia a organizat 10 briefinguri, mese rotunde și alte tipuri de activități de informare și promovare a instituției.
În ceea ce privește tehnicile vizuale utilizate, au fost realizate înregistrări foto la evenimente cu participarea conducerii Comisiei, de asemenea la
activități publice cu participrea Comisiei, materialele fiind prelucrate şi plasate pe pagina web oficială, la rubrica „Galerie foto”.
Obiectivul nr. 6. Transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
6.1 Elaborarea materialelor metodice, de instruire și informative privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
În primul semestru al anului 2016 a fost elaborat proiectul „Instrucțiunii privind întocmirea Raportului privind gestiunea financiară a partidului politic”
care este emisă în scopul aplicării prevederilor Legii nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și cele ale Regulamentului privind finanțarea
activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015. Prezenta instrucțiune are drept scop stabilirea
conținutului și modului de întocmire a Raportului asupra gestiunii financiare a partidului politic de către toate partidele politice, care se prezintă periodic
Comisiei Electorale Centrale.
Proiectul elaborat al Instrucțiunii a fost transmis spre coordonare autorităților de resort, discuțiile pe marginea acesteia fiind amânate pentru următorul
an de gestiune, în condițiile demarării procedurilor de organizare a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.
În primul semestru al anului 2017 a fost transmis, spre consultare, către Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor proiectul
„Instrucțiunii privind întocmirea Raportului privind gestiunea financiară a partidului politic” și proiectul „Instrucțiunii metodologice privind colectarea,
evidența și raportarea cotizațiilor de membru de partid”.
Instrucțiunea privind întocmirea Raportului privind gestiunea financiară a partidului politic stabilește conținutul și modul de întocmire a raportului, al
cărei scop este aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și cele ale Regulamentului privind finanțarea
activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015.
Instrucțiunea metodologică privind colectarea, evidența și raportarea cotizațiilor de membru de partid descrie modul de colectare, evidență și raportare
a cotizațiilor membrilor de partid, inclusiv atribuțiile și responsabilitățile partidelor și altor organizații social-politice, membrilor acestora în procesul de
colectare, evidență și raportare a cotizațiilor.
Instrucțiunile au fost supuse discuțiilor cu subiecții implicați și prezentate pentru ghidarea la raportarea pentru anul 2017, precum și la colectarea,
evidența și raportarea cotizațiilor de membru de partid.
În decursul anului 2018, au fost elaborate mai multe materiale metodice, de instruire și informative privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale, cum ar fi:
 Instrucțiune privind întocmirea Raportului privind gestiunea financiară a partidului;
 Îndrumar pentru persoanele responsabile de finanțele grupurilor de inițiativă la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019;

 Îndrumar pentru trezorierii concurenților electorali la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
De asemenea, a fost realizat și difuzat un spot informativ privind finanțarea campaniilor electorale, au fost elaborate și distribuite infografice și fluturași
informativi. Una din transmisiunile directe organizate de Comisie de la sediul său, prin intermediul contului de Facebook al Comisiei și pe portalul privesc.eu,
a vizat tema finanțării campaniilor electorale.
În anul 2019, au fost elaborate mai multe materiale metodice, de instruire și informative privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale,
cum ar fi:
 Îndrumar pentru trezorierii concurenților electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019;
 Îndrumar pentru persoana responsabilă de recepționarea rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale ale candidaților independenți la alegerile
locale generale din 20 octombrie 2019;
 Îndrumar pentru persoanele responsabile de evidența contabilă a alocațiilor din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare și a referendumului republican consultativ 24 februarie 2019;
 Îndrumar pentru persoanele responsabile de evidența contabilă a alocațiilor din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare noi și a alegerilor locale generale 20 octombrie 2019.
În decursul anului 2019, au fost elaborate mai multe materiale metodice, de instruire și informative privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale, cum ar fi:
 Îndrumar pentru trezorierii concurenților electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019;
 Îndrumar pentru persoana responsabilă de recepționarea rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale ale candidaților independenți la alegerile
locale generale din 20 octombrie 2019;
 Îndrumar pentru persoanele responsabile de evidența contabilă a alocațiilor din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare și a referendumului republican consultativ 24 februarie 2019;
 Îndrumar pentru persoanele responsabile de evidența contabilă a alocațiilor din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare noi și a alegerilor locale generale 20 octombrie 2019.
6.2 Desfășurarea activităților de instruire a subiecților implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale
În perioada anului 2016 au fost desfășurate 4 instruiri pentru subiecții implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor
electorale, după cum urmează:
1) În perioada 2-3 iunie a fost desfășurat seminarul cu tematica „Prezentarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice și
completarea Raportului privind gestiunea financiară”, la care au participat trezorierii partidelor politice. Din cele 45 de partide și alte organizații social-politice
au dat curs invitației de a participa la instruire 10 formațiuni politice, desemnând, în acest sens, 12 persoane.
2) La data de 3 septembrie a fost desfășurat seminarul cu tematica „Prezentarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă și completarea
Raportului privind fluxul mijloacelor bănești”, unde au fost invitate persoanele desemnate în calitate de trezorieri ai grupurilor de inițiativă. La seminar au
participat 12 persoane.

3) În perioada 22–24 septembrie s-a ținut seminarul cu tematica „Particularitățile evidenței contabile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016”, la care au participat contabilii celor 35 de CECE de nivelul II.
4) La data de 7 octombrie a fost desfășurat seminarul cu tematica „Instruirea persoanei responsabile de finanțele concurentului electoral la alegerile
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016”, în cadrul căruia au participat trezorierii din partea celor 12 concurenți
electorali.
În decursul anului 2017, au fost desfășurate 3 instruiri pentru subiecții implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor
electorale, după cum urmează:
5) La data de 16 martie - seminarul cu tema „Particularitățile întocmirii Raportului privind gestiunea financiară pentru anul 2016”, la care au participat
persoanele responsabile de finanțele partidelor politice. Din cele 45 de partide și alte organizații social-politice au dat curs invitației de a participa la instruire
16 formațiuni politice, care și-au desemnat pentru aceasta 19 reprezentanți. Totodată la seminar au participat și 2 reprezentanți ai Curții de Conturi precum și
doi reprezentanți ai Serviciului fiscal de stat.
6) La data de 3 mai - seminarul cu tema „Particularitățile evidenței contabile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 14 mai
2017. La seminar au participat 7 persoane.
7) La data de 2 noiembrie - seminarul cu tema „Particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale
noi și a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017”, în cadrul căruia au participat 11
contabili ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întâi.
Pe parcursul anului 2018, Comisia Electorală Centrală și CICDE au desfășurate mai multe instruiri pentru subiecții implicați și interesați în procesul de
finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, după cum urmează:
 La 16 martie 2018 – masa rotundă cu tema „Particularitățile întocmirii și prezentării Raportului privind gestiunea financiară pentru anul 2017”. La
eveniment au participat 19 reprezentanți ai partidelor politice, cinci reprezentanți de la Serviciul Fiscal de Stat, Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor;
 La 10 iulie 2018 – seminarul de instruire cu tema „Particularitățile întocmirii și prezentării Raportului privind gestiunea financiară pentru primul
semestru 2018 și tendințe în raportarea digitală și utilizarea platformei „Control financiar” pentru raportare în campania electorală. În cadrul activităților,
organizate la 10 iulie și respectiv 20-21 decembrie, au fost instruite 18 persoane responsabile de finanțele partidelor politice;
 La 20-21 decembrie 2018 – seminarul de instruire cu tema „Raportarea digitală a finanțelor utilizate pentru campania electorală” dedicat persoanelor
responsabile de finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniei electorale. La eveniment au participat 19 reprezentanți ai partidelor politice.
În perioada de referință au fost organizate și alte activități de instruire pentru subiecții implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice
și a campaniilor electorale:
- vizita de studiu în Georgia al cărei scop l-a constituit realizarea unui schimb de experiență și studierea experienței țării gazde în domeniul finanțării
politice;
- masa rotundă cu genericul „Promovarea integrității politice și a finanțării campaniei electorale: contribuțiile în numele unor terți”, în cadrul căreia a
fost discută practica națională și internațională vizavi de finanțarea campaniei electorale în numele unor terți;
- întâlnirea consultativă cu reprezentanții partidelor politice și societății civile pe marginea Codului de conduită în campania electorală pentru alegerile
parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019. Evenimentul a abordat subiecte ce țin de sensibilizarea participanților privind

regulile de finanțare a campaniei electorale existente în Republica Moldova, expertiza internațională în domeniu și identificarea propunerilor vizavi de
consolidarea capacității de supraveghere eficientă a finanțelor utilizate pentru campania electorală;
- ședinta Ehub la tema finanțării politice sub aspectul experiențelor pozitive din alte țări, în cadrul căreia Președintele CEC Letonia a prezentat experiența
acestei țări în domeniul raportării digitale privind finanțarea partidelor politice.
Pe parcursul anului 2019, au fost desfășurate mai multe instruiri pentru subiecții implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a
campaniilor electorale, după cum urmează:
 La 23 ianuarie 2019 – seminar pentru candidații independenți cu tema „Instruirea persoanei responsabile de finanțele concurentului electoral la
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019”. La instruire au participat 15 reprezentanți ai candidaților independenți;
 La 24 ianuarie 2019 – seminar pentru partidele politice, concurenți electorali cu tema „Instruirea persoanei responsabile de finanțele concurentului
electoral la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019”. La instruire au participat 11 reprezentanți ai partidelor politice;
 La 25 martie 2019 – seminar cu tema „Particularitățile Raportului privind gestiunea financiară pentru anul 2018, Raportarea digitală a finanțării
politice”. La seminar au participat 14 reprezentanți ai partidelor politice;
 La 10 iulie 2019 – seminar cu tema „Particularitățile Raportului privind gestiunea financiară pentru semestrul întâi al anului 2019. Raportarea digitală
a finanțării politice”. La seminar au participat 11 reprezentanți ai partidelor politice;
 La 20-21 septembrie 2019 – seminar cu tema „Instruirea persoanelor responsabile de recepționarea rapoartelor privind veniturile și cheltuielile din
campania electorală ale candidaților independenți la alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019”. La seminar au participat 36 de persoane din
partea a 35 de consilii electorale de circumscripție.
 La 25 septembrie 2019 – seminar cu tema „Instruirea persoanelor responsabile de finanțele în campania electorală ale concurenților electorali la
alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019”. La seminar au participat 16 participanți din partea partidelor politice și concurenților electorali.
6.3 Elaborarea unor mecanisme de monitorizare publică și evaluare a respectării cadrului normativ de către subiecții implicați în finanțarea partidelor
politice și a campaniilor electorale
În condițiile punerii în aplicare a prevederilor și mecanismului de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice (modificări recente
operate în legislație), Comisiei Electorale Centrale i-au fost extinse competențele în acest domeniu. Asigurarea funcționalității și transparenței acestui proces
impune necesitatea intervenției tehnologice și digitalizării activităților aferente procesului de raportare și efectuare a controlului asupra veniturilor acumulate
și cheltuielilor efectuate de către partidele politice și concurenții electorali.
Odată cu creșterea nivelului de informatizare a societății, se diversifică formele şi metodele de organizare şi desfășurare a alegerilor, inclusiv mecanismul
de raportare financiară a activității concurenților electorali în cadrul campaniilor electorale.
Automatizarea tuturor etapelor procesului electoral, inclusiv raportarea modului de finanțare a campaniilor electorale, permite diminuarea substanțială
a muncii manuale şi eficientizarea controlului asupra legalității şi transparenței procesului electoral.
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automatizat de stat „Alegeri” (elaborat în scopul automatizării proceselor de pregătire, desfăşurare şi totalizare a rezultatelor alegerilor) prevede explicit
necesitatea dezvoltării componentei destinate controlului financiar al concurenților electorali, în sarcina căreia stau următoarele obiective:
monitorizarea proceselor de finanțare a partidelor politice din Republica Moldova;
evidența proceselor de finanțare a partidelor politice din Bugetul Public Național;
controlul asupra utilizării mijloacelor financiare de către concurenții electorali pe parcursul campaniei electorale;
evidența creditelor acordate de stat;
controlul asupra utilizării și rambursării creditelor acordate de stat.
La această etapă a fost elaborat și aprobat caietul de sarcini destinat elaborării subsistemului informatic „Control financiar”, scopul căruia este
automatizarea proceselor de colectare, analiză și asigurare a accesului public la toate rapoartele prezentate Comisiei de către concurenții electorali.
SSI „Control Financiar” vine să ofere CEC, pentru care raportează concurenții electorali și partidele politice, un instrumentar care ar permite
universalizarea și standardizarea procedurilor de raportare menit să reducă complexitatea, costul și durata procesării datelor. Tipizarea formularelor de
raportare financiară a concurenților electorali/partidelor politice prin intermediul SSI „Control Financiar” va oferi posibilitatea implementării procedurilor de
verificare automatizată a rapoartelor recepționate de CEC prin aplicarea unor reguli matematice și constrângeri logice. Acest lucru va permite detectarea
erorilor matematice și de conținut (corectitudinea totalurilor, subtotalurilor, cuantumurilor maximale ale donațiilor, identitatea corectă a donatorilor, etc.).
Realizarea acțiunilor strategice ce țin de dezvoltarea și implementarea SSI „Control Financiar” depinde în mare parte de suportul partenerilor de
dezvoltare oferit în acest sens.
Totodată, în vederea preluării celor mai bune practici în domeniu, o delegație a Comisiei Electorale Centrale a participat la conferința „Soluții digitale
privind raportarea financiară a activității partidelor politice”, organizată de către Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), la
30 noiembrie 2016, în orașul Tallin, Estonia. Scopul evenimentului a fost oferirea unei platforme interactive de dialog privind dezvoltarea și implementarea
sistemelor informaționale în domeniul raportării financiare a activității partidelor politice și campaniilor electorale prin schimb de experiență cu autoritățile
omoloage68.
Prin Legea nr. 36/2015, Comisiei Electorale Centrale i-a fost delegată competența de supraveghere și control al respectării prevederilor legale privind
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Pentru a asigura realizarea cu succes a acestei noi competențe, Comisia a aprobat un regulament care
prevede modul de raportare, de colectare, termenele și structura raportului financiar prezentat Comisiei de către partidele politice, iar în vederea asigurării
transparenței privind sursele de venit, subvențiile de la bugetul de stat către partidele politice, finanțarea campaniilor electorale, precum și cheltuielile efectuate
din aceste surse se impune necesitatea digitalizării activităților aferente procesului de raportare și control asupra veniturilor și cheltuielilor partidelor politice
și concurenților electorali.
Automatizarea tuturor etapelor procesului electoral, inclusiv raportarea modului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale este o sarcină
pe agenda Comisiei. La data prezentei raportări, a fost elaborată și aprobată a doua versiune a caietului de sarcini pentru elaborarea subsistemului informatic
„Control financiar”, scopul căruia este automatizarea proceselor de colectare, analiză și asigurare a accesului public la toate rapoartele prezentate Comisiei de
către partidele politice și concurenții electorali. Acțiunile strategice ce țin de dezvoltarea și implementarea SSI „Control Financiar” pot fi realizate doar cu
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suportul partenerilor de dezvoltare. Astfel, în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de
PNUD Moldova cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul Marii Britanii „Buna Guvernare”, au fost identificate surse
financiare pentru dezvoltarea și implementarea respectivului subsistem.
Automatizarea tuturor etapelor procesului electoral, inclusiv raportarea modului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale este o
prioritate pe agenda Comisiei. La data prezentei raportări, SSI „Control Financiar”, al cărui scop constă în automatizarea proceselor de colectare, analiză și
asigurare a accesului public la toate rapoartele prezentate Comisiei de către partidele politice și concurenții electorali se află la etapa de implementare și testare.
Odată cu implementarea deplină a modulului „Control Financiar”, acesta va permite partidelor politice/concurenților electorali:
• crearea rapoartelor financiare;
• adăugarea rapoartelor financiare în format Excel și XML;
• semnarea rapoartelor de către conducător și trezorier;
• recepționarea mesajelor informative;
• vizualizarea calendarului evenimentelor;
• expedierea mesajelor către administrator;
• recepționarea citațiilor și a proceselor-verbale.
Totodată, modulul de validare va pune la dispoziția Comisiei Electorale Centrale următoarele funcționalități:
• acceptarea/respingerea rapoartelor financiare;
• validarea rapoartelor financiare;
• vizualizarea rapoartelor de validare;
• crearea și semnarea citațiilor de către CEC;
• generarea rapoartelor per partid/concurent;
• generarea rapoartelor în ansamblu pe țară;
• generarea raportului privind validările Controlului financiar;
• generarea raportului privind deciziile luate referitoare la citațiile întocmite;
• generarea raportului privind donatorii.
În perioada de referință, au fost recepționate, analizate și verificate 42 de rapoarte privind gestiunea financiară pentru anul 2017 și 41 de rapoarte
privind gestiunea financiară pentru semestrul întâi al anului 2018.
În cadrul alegerilor locale noi din mai 2018 au prezentat rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campanie 16 concurenți electorali.
Pe parcursul anului 2018, Comisia Electorală Centrală a recepționat informațiile lunare privind cheltuielile partidelor politice din subvențiile de la
bugetul de stat din partea a 20 de partide politice, beneficiare de subvenții de la bugetul de stat. Documentele au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei
Electorale Centrale.
Obiectivul nr. 7. Perfecționarea cadrului legal și a celui conex

7.1 Identificarea deficiențelor și lacunelor existente în legislația electorală, elaborarea propunerilor de modificare și prezentarea acestora pentru a fi
aprobate de Parlament
Comisia Electorală Centrală a luat act de recomandările expuse în Rapoartele finale ale Misiunii de Observare a Alegerilor (OSCE/BIDDO, CoE, UE
etc.) prezentate pe marginea scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014 și a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015. În cadrul grupului de lucru
interinstituțional, creat prin dispoziția președintelui CEC cu nr. 35-a din 11 septembrie 2015, au fost elaborate propuneri de modificare a Codului electoral și
a legislației conexe, prin prisma recomandărilor misiunilor de observare, precum și ca urmare a deficiențelor și lacunelor legislative identificate de CEC și alte
autorități naționale în procesul organizării și desfășurării ultimelor două scrutine naționale.
Din momentul constituirii, grupul s-a întrunit în 11 ședințe de lucru, în cadrul cărora a fost analizat cadrul legal existent și au fost formulate propuneri,
ce conțin amendamente la 43 de articole din Codul electoral, precum și propuneri de modificare a Codului contravențional, Legii privind statutul alesului
local și Legii privind partidele politice. Documentul conține de asemenea o notă de argumentare a propunerilor de modificare și completare a legislației
electorale. Propunerile formulate urmau a fi transmise Ministerului Justiției. Însă, odată cu revigorarea prevederilor Codului electoral privind alegerea
Președintelui țării, procesul a fost stopat, întrucât prioritate a fost oferită ajustării cadrului normativ la noile prevederi, în scopul bunei organizări și desfășurări
a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016.
În urma desfășurării alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, Comisia Electorală Centrală a constituit un grup de lucru interinstituțional pentru
elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral și a legislației conexe prin prisma recomandărilor misiunilor de observare,
precum și ca urmare a deficiențelor și lacunelor legislative identificate de CEC și de alte autorități naționale în procesul organizării și desfășurării ultimului
scrutin național. În grupul de lucru au fost incluși membri ai CEC, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai
Ministerului Justiției, Biroului pentru Relații cu Diaspora, Asociației Promo-LEX și ADEPT.
Din momentul constituirii, grupul s-a întrunit în 7 ședințe de lucru, în cadrul cărora a fost analizat cadrul legal existent și au fost formulate propuneri
pentru amendarea a 43 de articole din Codul electoral, precum și propuneri de modificare a cadrului normativ de referință și a celui conex. Documentul conține
și o notă de argumentare.
În cadrul ședințelor, grupul de lucru a analizat și dezbătut subiecte vizavi de prevederile legale referitoare la activitatea organelor electorale, finanțarea
campaniilor electorale, desemnarea și înregistrarea candidaților, campania electorală, buletinele de vot, examinarea contestațiilor ș.a.
Astfel, au fost formulate propuneri de modificare și completare a următoarelor articole din Codul electoral:
- 28, 31, 35, 36 (constituirea circumscripțiilor electorale și consiliilor electorale de circumscripție; particularitățile constituirii şi funcţionării secţiilor
de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; organizarea activităţii consiliilor şi birourilor electorale);
- 41 și 43 (condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale; rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale);
- 46 (desemnarea candidaților);
- 54 (buletinele de vot);
- 60 (asigurarea securității procesului de vot);
- 71-73 (contestațiile; depunerea și examinarea contestațiilor);
- 75 (răspunderea juridică);

De menționat că o parte din propunerile grupului de lucru interinstituțional au fost incluse în Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative. Astfel, legiuitorul:
- a majorat sporul la salariul mediu de care beneficiază în perioada electorală angajații Aparatului Comisiei Electorale Centrale, de la 25% la 35%,
inclusiv în perioada electorală a alegerilor locale noi (art. 23 alin. (2) din Codul electoral);
- a dat în redacție nouă conținutul Titlului III “Alegerile parlamentare”, a stabilit că pentru secţiile de votare din străinătate, Comisia Electorală Centrală
va forma un consiliu electoral distinct cu sediul în municipiul Chişinău, care va asigura organizarea proceselor electorale pentru circumscripţiile uninominale
constituite peste hotare;
- a redus plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală. Dacă anterior plafonul
donațiilor din partea persoanelor fizice și celor juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituia 200 și, respectiv, 400 de salarii medii
lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv, actualmente, potrivit art. 41 din Codul electoral, acesta a fost diminuat semnificativ și constituie 50 și,
respectiv, 100 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv;
- în calitate de subiect al raportării financiare a fost introdus și grupul de inițiativă. De asemenea, pentru un control eficient, a micșorat perioada de
raportare pentru concurenții electorali: dacă anterior rapoartele se prezentau o dată la 2 săptămâni, actualmente concurentul prezintă raportul săptămânal;
- a modificat unele prevederi ale capitolului 12 “Proceduri judiciare”, ca urmare a fost schimbată competența de examinare a contestațiilor depuse
împotriva acțiunilor/inacțiunilor concurenților electorali, fiind pusă în sarcina instanțelor de judecată, fără procedură prealabilă și fără a informa organul
electoral. Anterior examinarea acestui tip de contestații ținea de competența organului electoral. Potrivit noilor modificări, organul electoral are prerogative
de a examina contestațiile depuse asupra acțiunilor/inacțiunilor sau hotărârilor organelor electorale ierarhic inferioare și cele privind finanțarea campaniei
electorale;
- în ceea ce privește răspunderea pentru încălcarea legislației electorale (art. 75), a instituit răspunderea graduală și a introdus sancțiuni noi. Dacă anterior
Codul electoral stabilea doar posibilitatea aplicării sancțiunii sub formă de avertisment și de anulare a înregistrării concurentului electoral, în prezent sunt
prevăzute 5 categorii de sancțiuni pentru subiecții care încalcă legislația electorală: 1) avertismentul; 2) anularea înregistrării grupului de inițiativă; 3) intentarea
procesului contravențional conform legislației; 4) lipsirea de alocații de la bugetul de stat, ca sancțiune de bază sau complementară; 5) anularea înregistrării
concurentului electoral. Dacă subiectul primește repetat sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor referitoare la finanțarea campaniei
electorale, Comisiei are dreptul de a lipsi concurentul de alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni până la un an ca sancțiune complementară.
Cu toate acestea, activitatea de identificare a deficienților și lacunelor în legislația electorală este una permanentă și de la modificarea Codului electoral
(iulie 2017) până în prezent au fost definitivate și alte propuneri care vin să detalieze/îmbunătățească procedurile electorale în eventualitatea scrutinului
parlamentar din 2018. S-au propus definiții mai detaliate pentru unele noțiuni, ca de exemplu campanie electorală, grup de inițiativă, modificarea componentei
salariale pentru funcționarii electorali și aparatul organelor electorale, concretizarea modalității de revocare a membrului organelor electorale inferioare,
precum și modalitatea de dizolvare a organelor electorale de către Comisie. Propunerile mai vizează și finanțarea campaniei de către grupurile de inițiativă,
utilizarea resurselor administrative în procesul de colectare a semnăturilor etc.
Urmare a activității Grupului de lucru interinstituțional creat la inițiativa Comisiei Electorale Centrale în scopul identificării propunerilor pentru
perfecționarea legislației electorale și celei conexe, prin adresele nr. CEC-8/2270 și nr. CEC-8/2272 din 8 mai 2018 au fost remise Ministerului Justiției și,
respectiv, Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova circa 49 de propuneri de ajustare a Codului electoral.

În scopul realizării priorității IV.2 din Planul de acțiuni pentru pilonii Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 privind
controlul eficient al finanțării politice și a campaniilor electorale, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017, la inițiativa Comisiei
Electorale Centrale a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru revizuirea legislației în vederea stabilirii răspunderii proporționale și echitabile
pentru încălcarea regulilor de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale. Activitatea acestuia a început în luna septembrie 2018, iar în procesul de
examinare a cadrului legal în domeniu, au fost identificate unele lacune și deficiențe, fiind astfel propuse soluții pentru îmbunătățirea reglementărilor în materie
de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale.
În legătură cu adoptarea la 15 august 2019 de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 113 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Monitorul Oficial nr. 260/361 din 17.08.2019), inclusiv a Codului electoral al Republicii Moldova, prin care a fost modificat sistemul electoral în
cadrul alegerilor parlamentare revenindu-se la sistemul electoral proporțional, acțiunea și-a pierdut relevanța. Cu toate acestea, urmare a organizării conferinței
post-electorale, care a cuprins atât scrutinele din februarie 2019, cât și cele din octombrie 2019, au fost evidențiate lacunele de ordin legal, care necesită a fi
soluționate de legiuitor.
De menționat că în cel de-al doilea semestru al anului 2019, la solicitarea Comisiei, PNUD Moldova a contractat un expert național care are sarcina
de a analiza prevederile Codului electoral și legislației conexe și de a prezenta propuneri de revizuire a acestuia, care ult erior vor fi înaintate autorităților
competente care au drept de inițiativă legislativă.
7.2 Elaborarea și propunerea spre aprobare de către Parlament a unui proiect de lege privind mecanismele de implementare deplină a SIAS "Alegeri"
către alegerile parlamentare din 2018
În conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are sarcina de a elabora regulamente și instrucțiuni menite să
perfecționeze procedurile electorale. În anul 2016, în vederea uniformizării și detalierii procedurilor electorale, Comisia Electorală Centrală a modificat și
completat 12 regulamente, iar în urma desfășurării alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, Comisia Electorală Centrală a constituit un grup de lucru
interinstituțional pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral și a legislației conexe prin prisma recomandărilor
misiunilor de observare, precum și ca urmare a deficiențelor și lacunelor legislative identificate de CEC și de alte autorități naționale în procesul organizării și
desfășurării ultimului scrutin național. În grupul de lucru au fost incluși membri ai CEC, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova,
reprezentanți ai Ministerului Justiției, Biroului pentru Relații cu Diaspora, Asociației Promo-LEX și ADEPT. Din momentul constituirii, grupul s-a întrunit în
7 ședințe de lucru, în cadrul cărora a fost analizat cadrul legal existent și au fost formulate propuneri pentru amendarea a 43 de articole din Codul electoral,
precum și propuneri de modificare a cadrului normativ de referință și a celui conex. Documentul conține și o notă de argumentare. În cadrul ședințelor, grupul
de lucru a analizat și dezbătut subiecte vizavi de prevederile legale referitoare la activitatea organelor electorale, finanțarea campaniilor electorale, desemnarea
și înregistrarea candidaților, campania electorală, buletinele de vot, examinarea contestațiilor ș.a.
De menționat că o parte din propunerile grupului de lucru interinstituțional au fost incluse în Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative.
Urmare a activității Grupului de lucru interinstituțional creat la inițiativa Comisiei Electorale Centrale în scopul identificării propunerilor pentru
perfecționarea legislației electorale și celei conexe, prin adresele nr. CEC-8/2270 și nr. CEC-8/2272 din 8 mai 2018 au fost remise Ministerului Justiției și,
respectiv, Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova circa 49 de propuneri de ajustare a Codului electoral.

7.3 Revizuirea și ajustarea cadrului normativ intern al CEC în vederea punerii în aplicare a modulelor SIAS "Alegeri" în corespundere cu cerințele
Standardului ISO 27001:2013 privind Sistemul de Management al Securității Informației
Cât privește revizuirea și ajustarea cadrului normativ intern al CEC în vederea punerii în aplicare a modulelor SIAS „Alegeri” este de menționat că, în
acest sens, au fost aprobate 2 acte normative de către Comisia Electorală Centrală, al căror obiect de reglementare vizează procedura de verificare a autenticității
datelor prezentate de membrii grupurilor de inițiativă. În acest context, prin hotărârea CEC nr. 4526 din 4 martie 2016, a fost aprobată Instrucțiunea privind
organizarea procesului de prezentare, recepționare și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului republican69, iar prin hotărârea nr. 113
din 18 august 2016 a fost aprobat Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova70. Ambele acte normative descriu procedura de verificare și procesare prin intermediul resurselor informaționale aflate în gestiunea CEC,
care dispun de conexiune indirectă și securizată la Registrul de stat al alegătorilor, în vederea verificării autenticității datelor de identitate înscrise de către
susținătorii referendumului republican/candidaților la alegerile prezidențiale, precum și ale membrilor grupului de inițiativă.
În acest context a fost dezvoltat modulul „Verificarea listelor de subscripție” care este parte componentă a sistemului informațional SIAS „Alegeri”
deținut de către CEC și este un instrument de lucru specializat ce asigură, prin intermediul resurselor informaționale aflate în gestiunea CEC, procesarea și
verificarea autenticității datelor de identitate înscrise în listele de subscripție de către susținătorii candidatului la alegeri/referendumul republican, precum și
înscrisurile făcute de membrii grupului de inițiativă. Aplicația are conexiune indirectă și securizată la RSA. Cu ajutorul aplicației este asigurată procesarea,
verificarea, stocarea şi analiza informației din listele de subscripție, dar și obținerea operativă a datelor statistice veridice privind rezultatele verificării.
Totodată, în corespundere cu cerințele Standardului ISO 27001:2013 privind Sistemul de Management al Securității Informației au fost elaborate
documente normative și revăzute procedurile aferente implementării modulelor SIAS „Alegeri” (caiet de sarcini, cererile privind gestionarea schimbărilor,
ghidul utilizatorului etc.), precum și revăzute instrucțiunile aferente acestui proces: Instrucțiunea privind gestiunea schimbărilor în sistemele tehnologiilor
informaționale, Planul de gestiune a riscurilor de securitate a RSA, Planul de analiză și evaluare a riscurilor de securitate în cadrul CEC, Planul de efectuare a
analizelor la riscurile de securitate a informației pentru perioada 2016-2018, Planul de gestiune a riscurilor de securitate pentru mediile de operare, etc.
Având în vedere recomandările din Raportul din 16 februarie 2016 al Curții de Conturi asupra auditului conformității utilizării mijloacelor financiare
publice pentru organizarea de către Comisia Electorală Centrală și unele consilii electorale de circumscripţie a alegerilor locale generale din 2015,
managementul CEC a dispus implementarea imediată a unor procese operaționale și proceduri eficiente aferente sistemelor de management financiar și control
în cadrul entității, care să asigure conformitatea tuturor etapelor procesului bugetar în cadrul instituției și implementarea modulului „Control financiar”, parte
integrantă a SIAS „Alegeri”.
Procesul de tratare a riscurilor și oportunităților este stabilit în politicile și procedurile adoptate de CEC, care formează cadrul normativ al controlului
intern, menit să asigure desfășurarea organizată și eficientă a activității Comisiei, funcționalitatea tuturor elementelor de control intern, inclusiv evaluarea și
ținerea registrului riscurilor.
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În acest sens, a fost elaborată Procedura privind managementul riscurilor în cadrul CEC și întocmit Registrul riscurilor, care stabilesc cadrul general
unitar de identificare, analiză şi gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor din cadrul Aparatului CEC. Procedura furnizează personalului şi conducerii
CEC un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat şi eficient, pentru atingerea obiectivelor specifice compartimentelor din cadrul
Aparatului CEC.
Analizând aspectele managementului riscurilor prin prisma activităţii electorale, putem remarca că, de-a lungul activităţii sale, Comisia Electorală
Centrală a fost şi continuă să fie expusă mai multor ameninţări în realizarea obiectivelor și acțiunilor strategice în termenul stabilit. Astfel, activitatea CEC
este expusă riscurilor cu caracter legislativ, politic, social etc., care parvin îndeosebi din mediul extern şi care pot împiedica realizarea obiectivelor strategice
şi operaţionale.
Registrul riscurilor, aprobat de managementul de vârf al CEC, este documentul prin care se atestă că în entitate se aplică gândirea pe bază de risc şi că
aceasta funcţionează, întrucât Registrul riscurilor permite:
 înscrierea tuturor riscurilor identificate;
 evaluarea riscurilor şi stabilirea expunerii CEC la riscuri (importanţa riscurilor);
 actualizarea listei riscurilor la care se expune CEC;
 înscrierea şi urmărirea acţiunilor întreprinse în vederea ţinerii riscurilor sub control;
 urmărirea ulterioară a valorii riscurilor şi monitorizarea acestor evoluţii.
Pentru gestiunea riscurilor de securitate a informației, a fost elaborat și aprobat Planul de analiză și evaluare a riscurilor de securitate în cadrul CEC,
scopul căruia constă în identificarea riscurilor de securitate la care este expusă Comisia și stabilirea modalității de gestiunare a acestora. Măsurile de control
selectate pentru gestiunea riscurilor de securitate stau la baza stabilirii Sistemului de Management al Securității Informației în cadrul CEC. Aprobarea Planului
în cadrul Comitetului pentru Managementul Riscurilor semnifică conștientizarea riscurilor de către subdiviziunile responsabile (șefii de subdiviziuni desemnați
în calitate de responsabili de risc), asumarea aplicării măsurilor de securitate stabilite și acceptarea riscurilor reziduale. Metodologia de analiză și evaluare este
bazată pe cerințele standardului 27001:2013 și 27005:2011 și e stabilită în documentul normativ intern - Procedura privind analiza și evaluarea riscurilor de
securitate a informației.
De asemenea, conform Procedurii privind analiza și evaluarea riscurilor de securitate a informației, prin dispoziția Președintelui CEC nr. 9 din 26
februarie în 2016, a fost elaborat un nou Plan de efectuare a analizelor de risc pentru resursele informaționale, îndeosebi pentru modulele SIAS „Alegeri”
pentru perioada 2016-2018.
Ședințele Comitetului pentru Managementul Riscurilor
În perioada iulie 2015 – martie 2016 au avut loc două ședințe ale Comitetului pentru Managementul Riscurilor. În urma ședințelor au fost întocmite
procese-verbale și aprobate decizii pe următoarele aspecte:
a) Proces-verbal nr.13 din 2 septembrie 2015:
- Cu privire la examinarea proiectului Planului de gestiune a riscurilor de securitate a Registrului de Stat al Alegătorilor, Planului de gestiune a riscurilor
de securitate pentru serviciile bazelor de date și Planului de gestiune a riscurilor de securitate pentru mediile de operare;
- Cu privire la incidentul de securitate produs în data de 17 august 2015 – Defectarea echipamentului hard de stocare a datelor.
b) Proces-verbal nr.14 din 4 martie 2016:
- Cu privire la rezultatele testării Planului de continuitate a activității CEC (PCARSI);

- Cu privire la scanarea la vulnerabilități tehnice a sistemelor de informații ale CEC.
În perioada de referință, pentru a asigura conformitatea Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației al CEC (ISO
9001:2015/ISO 27001:2013) cu cerințele Standardului ISO 27001:2013 – Tehnologia informației – Tehnici de securitate – Specificații ale sistemelor de
management al securității informației, au fost actualizate și întocmite informații documentate pentru reglementarea necesară. Astfel, a fost elaborat Registrul
riscurilor pentru anul 2017 în baza Procedurii cu privire la managementul riscurilor și revizuite următoarele documente:
 Procedura cu privire la controlul documentelor şi înregistrărilor;
 Procedura cu privire la responsabilitatea managementului;
 Procedura cu privire la controlul elementelor de ieșire neconforme şi al reclamaţiilor;
 Procedura cu privire la acţiuni corective în cadrul Comisiei Electorale Centrale;
 Procedura cu privire la achiziţii;
 Procedura cu privire la controlul infrastructurii;
 Procedura cu privire la competenţele profesionale şi instruirea personalului Aparatului CEC;
 Procedura cu privire la controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare utilizate în cadrul Comisiei Electorale Centrale;
 Instrucţiunea privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul Comisiei Electorale Centrale;
 Procedura cu privire la proiectarea şi dezvoltarea serviciilor electorale în cadrul Comisiei Electorale Centrale.
Totodată, în perioada de referință, a fost asigurată actualizarea în permanență a Registrului documentelor interne și înregistrărilor SIMCSI, toţi
utilizatorii și destinatarii fiind informaţi în timp util despre aprobarea noilor documente interne/externe.
Printre preocupările de bază ale Comisiei Electorale Centrale în anul 2018 se numără și cea de ajustare a cadrului normativ intern, activitate condiționată
de mai mulți factori, în principal datorită intervențiilor legislative.
La data de 20 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 154 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare
din 21 iulie 2017, prin care s-a modificat și completat Codul electoral al Republicii Moldova. Modificările au vizat înlocuirea sistemului electoral proporțional
în cadrul alegerilor parlamentare cu sistemul mixt (proporțional și majoritar) unde într-o circumscripție națională se aleg 50 de deputați în baza sistemului
proporțional și 51 de deputați în circumscripții uninominale în baza sistemului majoritar.
Având în vedere numărul mare de intervenții în textul Codului electoral, la Art. III alin. (2) lit. d) din aceeași lege s-a dispus „republicarea în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova a Codului electoral, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv operate prin prezenta lege, dându-se o nouă numerotare
elementelor acestuia și corectându-se, după caz, toate trimiterile la acestea”. Codul electoral a fost republicat în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017 (nr.
451-463, art. 768).
Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 25 din 11.10.2018, prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul electoral au fost declarate neconstituționale.
Prin urmare, Parlamentul a adoptat Legea nr. 238 din 08.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative. Respectiv, dacă anterior persoanele recunoscute
incapabile prin hotărâre definitivă a instanței de judecată erau lipsite de dreptul de a alege, după modificare restricția este aplicabilă doar persoanelor în privința
cărora există o hotărâre definitivă a instanței unde expres este indicată lipsirea de dreptul la vot.
O altă intervenție legislativă la Codul electoral, dar și la legi conexe, vizează modul de remunerare a funcționarilor electorali.

Tot prin Legea nr. 238 din 08.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative, a fost modificat și art. 156 alin. (2) din Codul electoral, cu aceasta
legiuitorul a adus anumite clarități privind organizarea concomitentă a două tipuri de scrutine, și anume a referendumului republican desfășurat în aceeași zi
cu alegerile parlamentare.
De asemenea, a fost exclusă interdicția de a efectua agitație electorală în ziua alegerilor și în cea precedentă acesteia. Această interdicție a rămas doar
pentru ziua alegerilor în incinta secției de votare sau la intrarea în localul secției de votare (art. 52 alin. (10) din Codul electoral).
În vederea corelării cadrului normativ cu prevederile Codului electoral, revăzute și modificate prin legile menționate mai sus, Comisia Electorală
Centrală a elaborat şi modificat mai multe acte cu caracter normativ în vederea aplicării uniforme a procedurilor electorale, în special pentru racordarea acestora
la noile prevederi ale Codului electoral ce au vizat modul de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare, atât în partea dispozițiilor generale, cât și a
celor speciale aferente acestui tip de scrutin.
În debutul anului 2018, activitatea de reglementare a Comisiei a demarat prin realizarea prescripțiilor legale stabilite de Codul electoral, potrivit cărora
în sarcina Comisiei a fost pusă elaborarea și adoptarea actelor normative regulatorii, după cum urmează:
1) Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1567
din 24 aprilie 2018. Documentul stabilește particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare și modul de participare la votare în cadrul alegerilor
parlamentare, prezidențiale și al referendumului republican a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot (alegători din localitățile din stânga Nistrului
(Transnistria) domiciliați în localitățile aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (art. 32 alin. (2)
din Codul electoral);
2) Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin
hotărârea CEC nr. 1731 din 3 iulie 2018. Documentul stabilește condițiile de desemnare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
modalitatea de constituire și înregistrare a grupurilor de inițiativă, procedura de întocmire, prezentare şi verificare a documentelor și listelor de subscripție în
vederea înregistrării candidaților la funcția de deputat în circumscripțiile uninominale, inclusiv în cele de peste hotarele țării și pentru localitățile din stânga
Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, procedura de întocmire, prezentare şi verificare a documentelor în vederea
înregistrării listelor de candidați la funcția de deputat în circumscripția națională, precum și particularitățile înregistrării blocurilor electorale la alegerile
parlamentare;
3) Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de
votare la alegerile parlamentare, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1826 din 25 septembrie 2018. Documentul stabilește cerinţele de bază privind sistematizarea,
împachetarea şi sigilarea documentelor electorale întocmite de organele electorale ierarhic inferioare și a materialelor electorale la alegerile parlamentare şi
reglementează modul de transmitere a acestora după închiderea secțiilor de votare;
4) Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de
informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1992 din 21 decembrie 2018. Documentul a fost elaborat în temeiul art. 52, 69 și
70 din Codul electoral, precum și ținând cont de Recomandarea nr.R(99)15 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la
unele măsuri vizând reflectarea campaniilor electorale de către mijloacele de comunicare în masă (adoptată de Comitetul de Miniştri la 9 septembrie 1999, în
cadrul celei de-a 678-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor), precum și de Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libe rtăţilor
electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor Independente, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 267-XV din 16 iulie 2004.

În același timp, prin ajustarea prevederilor speciale ale Titlului III „Alegerile parlamentare” ce reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare, legiuitorul a supus revizuirii și prevederile generale ale Codului electoral în contextul asigurării corelării cu noile proceduri electorale aferente
sistemului electoral mixt. Ca urmare, Comisia și-a revăzut actele normative regulatorii.
În condițiile identificării necesităților de modificare esențială a actelor normative ale Comisiei, inclusiv sub aspectul structurii și conținutului (ordonarea
elementelor structurale), o parte din actele normative au fost expuse într-o nouă redacție, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1568 din 24 aprilie 2018;
Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1702 din 19 iunie 2018;
Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1729 din 3 iulie 2018;
Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018;
Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1732 din 3 iulie 2018;
Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1734 din 3 iulie 2018.
Unele acte normative ale Comisiei au fost supuse modificării, după cum urmează:

1. Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006;
2. Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 382 din 12 decembrie 2006;
3. Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea
CEC nr.3353 din 20 iulie 2010;
4. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2674 din 25 septembrie
2014;
5. Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3352 din 4 mai 2015;
6. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea CEC nr. nr. 114 din 18 august 2016;
7. Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hot. CEC nr. 3391 din 30 iulie 2010;
8. Instrucţiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare, aprobată prin hotărârea CEC nr. 2625 din 12 august 2014;
9. Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de
votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea CEC nr. 322 din 30 septembrie 2016;
10. Instrucţiunea privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri şi referendumuri, aprobată prin hot. CEC nr. 335 din 4 octombrie 2016;
11. Instrucțiunea privind modul de participare a partidelor politice și a altor organizații social-politice la campania electorală pentru referendumul
republican, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1025 din 18 iulie 2017.
De asemenea, în anul 2018 a fost inițiată procedura de ajustare a următoarelor acte normative ale Comisiei: Regulamentul privind modul de publicare
şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1347 din 10 iulie 2012;
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1931 din 23 aprilie 2013; Regulamentul

privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2548 din 21 mai 2014 și Regulamentul cu privire la
evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3109 din 9 decembrie 2014, procesul
însă a fost suspendat în legătură cu desfășurarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova.
7.4 Efectuarea unei analize ample asupra cadrului normativ de reglementare a litigiilor electorale și elaborarea în comun cu Institutul Național al Justiției
a unor ghiduri practice și îndrumare metodice privind soluționarea litigiilor electorale de către instanțele judecătorești. Promovarea specializării
magistraților în contenciosul electoral/instituirii colegiilor specializate în examinarea litigiilor electorale
În vederea realizării Acordului de colaborare din 14 iunie 2013 încheiat cu Institutul Național al Justiției și având în vedere practica obținută în scrutinele
din 2014 și 2015, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, cei ai instanțelor de judecată și alți subiecți interesați au participat la masa rotundă organizată
de Consiliul științific consultativ care activează pe lângă Curtea Supremă de Justiție, unde au fost dezbătute problemele pe care le întâmpină organele electorale
în procesul de confirmare a legalității alegerilor și de validare a mandatelor de consilier de către instanțele de judecată. De asemenea, a fost discutată procedura
de examinare a litigiilor electorale și neclaritățile depistate atât de către reprezentanții instanțelor cât și de către Comisie. Ca urmare, la 26 septembrie 2016,
Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat o nouă hotărâre explicativă cu privire la aplicarea de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației
electorale. Aceasta conține recomandări și anumite puncte de reper pentru instanțe ce urmează a fi luate în considerare la examinarea cauzelor în materie
electorală71.
Cât privește efectuarea analizei, în anul 2016 nu a fost posibil de a fi realizată, din considerentul că întreaga activitate a Comisiei s-a centrat pe organizarea
și desfășurarea scrutinului prezidențial.
Este de menționat că o analiză a aplicării legislației electorale de către instanțele de judecată a fost efectuată de către Asociația „Promo-LEX”, iar pentru
realizarea acesteia Comisia a acordat suportul documentar. În luna iunie 2016, Asociația „Promo-LEX”, cu participarea reprezentanților Comisiei Electorale
Centrale și altor părți interesate, a prezentat studiul cu tematica „Practica contenciosului electoral în Republica Moldova. Alegerile parlamentare din 30
noiembrie 2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015”72.
În scopul realizării priorității IV.2 din Planul de acțiuni pentru pilonii Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 privind
controlul eficient al finanțării politice și a campaniilor electorale, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017, la inițiativa Comisiei
Electorale Centrale a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru revizuirea legislației în vederea stabilirii răspunderii proporționale și echitabile
pentru încălcarea regulilor de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale. Activitatea acestuia a început în luna septembrie 2018, iar în procesul de
examinare a cadrului legal în domeniu, au fost identificate unele lacune și deficiențe, fiind astfel propuse soluții pentru îmbunătățirea reglementărilor în materie
de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale.
În cadrul ședințelor grupului de lucru interinstituțional pentru perfecționarea legislației electorale și celei conexe, au fost identificate circa 30 de propuneri
de modificare a Codului electoral, Codului contravențional și Legii privind partidele politice care urmează să fie supuse examinării.
În scopul bunei organizări a alegerilor locale generale din 2019, Comisia și-a revizuit următoarele 7 acte normative, a elaborat și adoptat 4 acte normative
noi, după cum urmează:
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- Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea nr. 2584 din 20 august
2019;
- Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din
Republica Moldova, aprobat prin hotărârea nr. 2587 din 22 august 2019;
- Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea nr. 2704 din 17 septembrie 2019 și
modificat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2733 din 24 septembrie 2019.
- Instrucțiunea cu privire la particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile locale, aprobată prin hotărârea nr. 2734 din 27 septembrie 2019.

