Aprobat
prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. ____ din _______
Regulamentul cu privire la Sistemul Informațional Automatizat
„Registrul funcționarilor electorali”
I.

DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament stabilește condițiile și modul de gestionare a Sistemului
Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali” (în continuare - SIA RFE).
2. SIA RFE reprezintă un sistem automatizat de evidență a funcționarilor electorali,
întocmit și gestionat de Comisia Electorală Centrală, în care se înregistrează următoarele date:
numele și prenumele, anul nașterii, profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, telefonul de
contact, domiciliul, subiectul care a desemnat funcționarul electoral. În cazul în care persoana
a activat în calitate de membru al organului electoral, se indică inclusiv calitatea sau funcția
deținută în cadrul organului electoral și data desfășurării alegerilor pentru care a fost constituit
organul electoral în care a activat.
3. Scopul SIA RFE constă în formarea unei baze de date a funcționarilor electorali din
care Comisia Electorală Centrală să selecteze candidaturi pentru a le propune în calitate de
membri ai organelor electorale. Funcționarilor electorali li se recomandă să urmeze cursuri de
instruire în domeniul electoral.
4. Funcționarii electorali incluși în SIA RFE pot fi delegați în organele electorale doar
cu consimțământul prealabil al acestora.
5. SIA RFE conține date cu caracter personal prelucrate în sistemele de evidență ale
Comisiei Electorale Centrale, iar păstrarea, prelucrarea și transmiterea informației referitoare la
funcționarii electorali se va efectua în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Accesul la registru este restricționat.
II.

MODUL DE GESTIONARE A REGISTRULUI

6. SIA RFE constă dintr-un bloc de funcții destinate automatizării următoarelor procese
de evidență:
a) pentru Comisia Electorală Centrală și consiliul electoral de circumscripție de nivelul al
doilea:
- administrarea și actualizarea datelor tuturor funcționarilor electorali;
- administrarea datelor de implicare a funcționarilor electorali în alegeri (experiența
electorală a funcționarilor electorali);
b) pentru Centrul de Instruire Continuă în Domeniul electoral:
- planificarea activităților de instruire a funcționarilor electorali;
- administrarea datelor privind funcționarii electorali instruiți în domeniul electoral;
- administrarea proceselor de instruire a funcționarilor electorali.
7. Operarea cu datele din SIA RFE se efectuează de registratori care sunt clasificați în 3
categorii de utilizatori, delimitați în baza nivelului de acces la informație și a grupului de
funcționalități disponibile, după cum urmează: Registratori din cadrul aparatului Comisiei
Electorale Centrale (în continuare – Registratori CEC), Registratori din cadrul Centrului de
Instruire Continuă în Domeniul Electoral (în continuare - registratori CICDE) și Registratori
desemnați în consiliile electorale de circumscripție de nivelul al doilea (în continuare Registratori CECE II).

8. Registratorii CEC au acces la următoarele funcționalități:
- căutarea și vizualizarea datelor personale ale funcționarilor electorali;
- actualizarea datelor personale ale funcționarilor electorali existenți;
- completarea formularelor de adăugare a funcționarilor electorali noi;
- completarea formularelor de radiere a funcționarilor electorali;
- completarea formularelor de repartizare a funcționarilor electorali în consiliile electorale
de circumscripție de nivelul al doilea și, după caz, în birourile electorale ale secțiilor de votare;
- generarea și imprimarea documentelor tipizate aferente formularelor completate;
- utilizarea Dashboard-ului;
- extragerea rapoartelor și statisticilor aferente aplicației SIA RFE;
- recepționarea notificărilor.
9. Registratorii CICDE sunt desemnați prin ordinul directorului Centrului de Instruire
Continuă în Domeniul Electoral, al cărui model este dat în Anexa nr. 1, și pot realiza
următoarele funcționalități:
- căutarea și vizualizarea datelor disponibile conform permisiunii setate în calitate de
utilizator;
- planificarea cursurilor de instruire pentru funcționarii electorali;
- configurarea sesiunilor de instruire;
- introducerea rezultatelor instruirii;
- actualizarea datelor personale ale funcționarilor electorali existenți;
- completarea formularelor de adăugare a funcționarilor electorali noi;
- completarea formularelor de radiere a funcționarilor electorali;
- utilizarea Dashboard-ului;
- extragerea rapoartelor și statisticilor aferente aplicației SIA RFE;
- recepționarea notificărilor.
10. Registratorii CECE II sunt desemnați prin dispoziția președintelui consiliului electoral
de circumscripție de nivelul al doilea, conform modelului dat în Anexa nr. 2, și au acces la
următoarele funcționalități:
- căutarea și vizualizarea datelor personale ale funcționarilor electorali conform permisiunii
setate în calitate de utilizator;
- completarea formularelor de adăugare a funcționarilor electorali noi;
- actualizarea datelor despre funcționarii electorali existenți;
- completarea formularelor de radiere a funcționarilor electorali;
- completarea formularelor de repartizare a funcționarilor electorali în organele electorale
inferioare;
- generarea și imprimarea documentelor tipizate aferente formularelor completate;
- utilizarea Dashboard-ului;
- recepționarea notificărilor.
Fiecare Registrator CECE II este responsabil de accesarea datelor despre funcționarii
electorali și arondarea acestora la organele electorale din raza circumscripției consiliului
electoral de nivelul al doilea în care a fost desemnat.
11. Candidaturile selectate din SIA RFE pentru completarea componenței organelor
electorale, sistematizate pe unități administrativ-teritoriale, se propun consiliului electoral de
circumscripție de către Comisia Electorală Centrală, la solicitarea acestuia.
12. Modificări și rectificări în SIA RFE, ce vizează datele cu privire la funcționarii
electorali, se efectuează în baza hotărârilor organelor electorale, documentelor prezentate de
subiecții de drept care au înaintat candidaturile, precum și la solicitarea funcționarului
electoral.
13. Gestionarea SIA RFE se va realiza în baza ghidului aprobat prin dispoziția
președintelui Comisiei Electorale Centrale.
14. Activitatea registratorilor se supune următoarelor condiții de securizare a datelor cu
caracter personal:

a) autentificarea registratorilor în sistemul informațional se va realiza doar de către
persoanele desemnate conform nivelului de acces acordat;
b) sunt interzise operațiunile de copiere/fotografiere sau orice alte acțiuni de înregistrare
și/sau furnizare a documentelor și a informațiilor cu caracter personal.
15. Registratorii vor asigura, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conformitatea prelucrării
datelor cu caracter personal ale funcționarilor electorali la care au acces și nu vor utiliza
prelucrarea datelor în alte scopuri decât cel stabilit, în activitatea sa nici după încetarea calității
de registrator. În acest sens, registratorii vor semna o declarație de confidențialitate, conform
modelului dat în Anexa nr. 3.
16. Pentru nerespectarea dispozițiilor ce vizează domeniul protecției datelor cu caracter
personal, registratorul poartă răspundere conform legislației. În cazul survenirii răspunderii,
aceasta se aplică de către organele abilitate.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali”,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din ___ _________ 2021

Modelul ordinului cu privire la desemnarea registratorilor responsabili de completarea
Registrului funcționarilor electorali

Ordinul nr. ____
_____ _________________ _____

mun. Chișinău

(ziua, luna, anul)

Cu privire la desemnarea registratorilor responsabili de completarea Registrului funcționarilor
electorali
În temeiul art. 28 alin. (4) și art. 30 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381/1997, al pct. 9 din
Regulamentul cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor
electorali”, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. _____ din _______ 2020,
ORDON:
1. Se desemnează în calitate de registratori responsabili de completarea Registrului
funcționarilor electorali următoarele persoane:
Nr.
d/o

Numele/prenumele

IDNP

Date de contact
(tel./email)

2. Registratorii vor fi desemnați pentru perioada ____ ________ _____ - ____ ________
_____.
(ziua, luna, anul)

(ziua, luna, anul)

3. Prezentul ordin se aduce la cunoștința Comisiei Electorale Centrale.
Directorul Centrului de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral pe lângă
Comisia Electorală Centrală
____________
(semnătura)

L.Ş.

_______________
(nume, prenume)

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali”,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din ___ _________ 2021

Modelul dispoziției cu privire la desemnarea registratorilor responsabili de completarea
Registrului funcționarilor electorali
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE
_____________________________________ nr. ____

Dispoziția nr. ____
_____ _________________ _____
(ziua, luna, anul)

Cu privire la desemnarea registratorilor responsabili de completarea Registrului funcționarilor
electorali
În temeiul art. 28 alin.(4) și art. 30 alin.(10) din Codul electoral nr. 1381/1997, al pct. 10 din
Regulamentul cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor
electorali”, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. _____ din _______ 2020,
DISPUN:
1. Se desemnează în cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale
_______________________ nr. ___ în calitate de registratori responsabili de completarea
Registrului funcționarilor electorali următoarele persoane:
Nr.
d/o

Numele/prenumele

IDNP

Date de contact
(tel/email)

2. Registratorii vor fi desemnați pentru perioada ____ ________ _____ - ____ _______
______.
(ziua, luna, anul)

(ziua, luna, anul)

3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința Comisiei Electorale Centrale.

Președintele consiliului electoral
de circumscripție

____________
(semnătura)

L.Ş.

____________________
(nume, prenume)

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali”,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din ___ _________ 2021

Model
Declarație de confidențialitate
a registratorului responsabil de completarea Registrului funcționarilor electorali
_____ _________________ _____
(ziua, luna, anul)

Prin prezenta, subsemnatul(a) _______________________________________________,
(nume, prenume)

confirm faptul că în baza Ordinului/Dispoziției nr._____ din _____________________________
(ziua, luna, anul)

a directorului CICDE/președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale
_____________________________________ dețin calitatea de registrator responsabil de
completarea
(numărul și denumirea circumscripției electorale)

Registrul funcționarilor electorali.
Declar că sunt familiarizat(ă) cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu
caracter personal și 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 și cunosc că:
1. Date cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică
identificată sau identificabilă;
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni
care se efectuează asupra datelor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
3. Datele trebuie să fie prelucrate doar în scopul stabilit de Comisia Electorală Centrală,
în mod corect, acestea să fie exacte, adecvate, pertinente și conform prevederilor legii;
4. În calitate de registrator sunt obligat(ă) să asigur confidențialitatea datelor, să nu le dezvălui
terților, să nu extrag datele şi să nu efectuez copii de pe acestea în alt scop, decât cel stabilit;
5. La prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt obligat(ă) să întreprind măsuri necesare
pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la acestea,
distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi împotriva altor acțiuni
ilicite.
Mă angajez ca, după primirea autorizării de către Comisia Electorală Centrală, să respect
întocmai normele legale, să păstrez în deplină confidențialitate informațiile pe care le voi primi şi
prelucra, să nu le utilizez decât în scopul stabilit și să nu divulg aceste informații unui terț, inclusiv
după încetarea activității de registrator.
Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile prezentei declarații și ale
legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal, voi purta răspunderea prevăzută de
legislația în vigoare.

________________________________________
(semnătura)

__________________________________________________
(IDNP)

________________________________________
(domiciliul)

