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Conducerea Comisiei Electorale Centrale a avut o întrevedere cu delegaţia Comisiei de 

la Veneţia 

Data publicării: 22 ianuarie 2014 

La 22 ianuarie 2014, conducerea 

Comisiei Electorale Centrale a avut 

o întrevedere cu delegaţia mixtă a 

Comisiei Europene pentru 

democraţie prin drept (Comisia de 

la Veneţia) şi Biroul OSCE pentru 

Instituţii Democratice şi Drepturile 

Omului (OSCE/BIDDO), aflată 

într-o vizită oficială la Chişinău. 

  

Discuţiile din cadrul întrevederii s-

au axat pe marginea nivelului de 

pregătire a Comisiei pentru 

evenimentele electorale din 

următoarele 18 luni (alegerile 

parlamentare şi cele locale ordinare). 

  

Oficialii europeni au apreciat înalt experienţa instituţiei noastre în ceea ce priveşte organizarea şi 

desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte. Totodată, au fost remarcate eforturile depuse în vederea 

racordării legislaţiei electorale la standardele internaţionale. 

  

Conducerea CEC şi-a reconfirmat ataşamentul pentru colaborarea permanentă cu instituţiile Consiliului 

Europei. În acelaşi context, şi-a arătat disponibilitatea de a se pronunţa, în limita competenţelor sale, pe 

marginea oricărui aspect tehnic legat de proiectele legislative supuse avizării de către Comisia de la 

Veneţia.  

  

Vizita delegaţiei europene a avut loc în contextul reformelor iniţiate de autorităţile de la Chişinău, 

inclusiv în domeniul justiţiei şi cel electoral în Republica Moldova. 
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Vicepreşedintele CEC, Ştefan Urîtu, a participat la cea de-a doua ediţie a Adunării 

Generale a Reţelei competenţelor electorale francofone şi seminarul cu genericul 

„Consolidarea şi profesionalizarea organelor electorale” 

 

Data publicării: joi, 20 februarie 2014 

Vicepreşedintele CEC, Ştefan 

Urîtu, a participat la Adunarea 

Generală a Reţelei 

Competenţelor Electorale din 

Cadrul Francofoniei (RECEF) 

şi seminarul cu genericul 

„Consolidarea şi 

profesionalizarea organelor 

electorale” ce au avut loc în 

Bamako, Mali, în perioada 20-

24 ianuarie 2014. Evenimentele 

au fost organizate de RECEF, în 

cooperare cu Organizaţia 

Internaţională a Francofoniei (OIF) şi subdiviziunea responsabilă pentru alegeri din cadrul Ministerului 

de Interne al Republicii Mali. 

  

Menţionăm că Comisia Electorală Centrală este membru-fondator al RECEF şi membru al Biroului de 

Administrație al acestei organizaţii. O parte din cheltuielile legate de călătorie au fost acoperite de OIF, la 

solicitarea RECEF. 

  

În cadrul Adunării generale a RECEF, Biroul de Administraţie şi Secretariatul organizaţiei au prezentat 

raportul financiar şi de activitate pentru ultimii doi ani.  În perioada de referinţă, instituţia a organizat 

două seminare internaţionale şi o adunare a membrilor RECEF. Totodată, au fost efectuate mai multe 

vizite de documentare şi expertizare a legislaţiei în ţările-membre, inclusiv în domeniul  ţinerii  listelor 

electorale şi finanţării partidelor politice din bugetul public. După dezbateri, Adunarea Generala a ales o 

nouă componenţă a Biroului de Administraţie a RECEF. Delegatul CEC RM a fost propus în calitate de 

candidat la funcţia de membru al Biroului de Administraţie a RECEF şi pentru următoarea perioadă, însă 

domnul Urîtu și-a retras candidatura în favoarea reprezentantei autorităţii electorale a Madagascarului, 

inclusiv în vederea asigurării participării femeilor în administrația RECEF. 

  

La eveniment a fost abordată şi chestiunea privind constituirea Asociaţiei Mondiale a Autorităţilor 

Electorale (A-WEB). În urma dezbaterilor și a propunerilor înaintate de către mai mulţi participanţi, 
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inclusiv reprezentantul CEC RM, a căror autorităţi electorale au aderat deja la A-WEB, Adunarea 

Generală a RECEF a împuternicit prin vot Biroul de Administraţie să preia legătura cu conducerea 

Asociaţiei, în vederea pregătirii actelor necesare pentru aderare la A-WEB. 

  

În cadrul seminarului cu tema „Consolidarea şi profesionalizarea organelor electorale”, desfăşurat pe 

parcursul a două zile, a fost discutată situaţia actuală, problemele existente şi necesităţile de perfecţionare 

a sistemelor electorale din ţările-membre ale RECEF, starea actuală și modalitățile de recrutare a 

funcționarilor electorali și profesionalizarea acestora. În urma dezbaterilor a fost adoptat un document 

care se numeşte Declaraţia de la Bamako, textul căreia a fost tradus și anexat la prezentul raport. 

  

A fost înalt apreciată prezentarea delegatului CEC RM, în care a fost descrisă modalitatea de constituire şi 

funcţionare a organelor electorale din RM, precum şi activităţile desfăşurate în vederea ridicării 

profesionalismului funcţionarilor electorali. O atenţie deosebită a fost acordată experienţei CEC RM în 

ceea ce priveşte crearea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC, crearea 

Registrului funcţionarilor electorali, instruirea şi certificarea obligatorie a acestora. Totodată, participanţii 

au identificat unele probleme ce ar putea apărea în relaţiile cu partidele politice, principalele instituţii 

responsabilele pentru desemnarea membrilor în organele electorale inferioare. În viziunea lor, partidele 

politice ar trebui să dispună de propriile instituţii responsabile de organizarea instruirii continue a 

membrilor săi. 

  

Domnul Urîtu a prezentat şi o informaţie privind acţiunile CEC în vederea asigurării echilibrului de gen 

în cadrul autorităţilor electorale inferioare. 

  

Desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale şi a seminarului au fost reflectate în mass-media locală şi din 

ţările-membre ale RECEF. 

  

Pe parcursul vizitei, domnul Urîtu a stabilit contacte directe cu reprezentanţii autorităţilor electorale din 

mai multe ţări francofone. Dumnealui i-a informat pe aceştia despre următoarele alegeri generale 

planificate pentru 2014 şi 2015 şi le-a adresat invitaţia de a participa în calitate de observatori 

internaţionali la viitoarele scrutine. Totodată, reprezentantul CEC RM a avut o întrevedere cu domnul 

Cyrille Zogo Ondo, specialist de programe în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi 

coordonator al relaţiilor OIF/RECEF, în cadrul căreia a discutat despre stabilirea unui parteneriat 

permanent cu Republica Moldova şi o posibilă extindere a proiectelor OIF în Republica Moldova, care ar 

putea fi realizate direct sau prin intermediul RECEF. 

 

 

 

http://cec.md/files/1414_declaratia_recef_de_la_bamako.pdf
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Comisia Electorală Centrală a marcat Ziua Internaţională a Alegerilor 

 

Data publicării: joi, 06 februarie 2014 

 

 La 6 februarie 2014, Comisia Electorală Centrală a marcat Ziua Internaţională a Alegerilor. Cu această 

ocazie în perioada 3-7 februarie curent, CEC a desfăşurat o serie de activităţi ce au avut ca scop 

consolidarea încrederii cetăţenilor în ireversibilitatea procesului democratic, informarea persoanelor care 

votează pentru prima dată şi a tinerilor alegători despre valorile democratice, etc. 

 

Iniţiativa de a institui o Zi internaţională a alegerilor a fost lansată la Conferinţa Globală a Oficialilor 

Electorali desfăşurată în perioada 14 – 17 septembrie 2005 în Ungaria. Reprezentanţii autorităşilor 

electorale din lume au desemnat prima zi de joi din luna februarie ca Zi Internaţională a Alegerilor 

datorită faptului că majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu au fost semnate în această perioadă 

a anului. 

  

Printre obiectivele Zilei Internaţionale a Alegerilor se numără: consolidarea încrederii în ireversibilitatea 

procesului democratic; reiterarea importanţei alegerilor ca prim criteriu al democraţiei; informarea 

populaţiei despre principalele realizări şi provocări legate de sistemele electorale folosite; atragerea 

atenţiei Parlamentului, Guvernului şi politicienilor asupra rolului major pe care îl au în promovarea 

culturii democratice şi ridicarea ratei de participare la alegeri; informarea persoanelor care votează pentru 

prima dată şi a tinerilor alegători despre valorile democratice. 

  

În această zi, în lumea întreagă se desfăşoară seminare, mese rotunde la care se discută despre importanţa 

alegerilor democratice, se trec în revistă principalele momente din istoria alegerilor şi a democraţiei, se 

abordează provocările legate de organizarea unor alegeri credibile şi transparente. 

   

Comisia şi-a reiterat adeziunea fermă la valorile democratice dînd asigurări că va menţine şi dezvolta o 

instituţie deschisă, transparentă şi profesionistă care este în permanenţă pregătită să-şi realizeze atribuţiile 

la cel mai înalt nivel şi într-un cadru electoral accesibil.  

 

Pe pagina web oficială a Comisiei, la rubrica Planuri şi rapoarte, poate fi accesat raportul privind 

desfăşurarea Zilei Internaţionale a Alegerilor şi la rubrica Galerie Foto a fost creat albumul dedicat 

activităţilor organizate cu această ocazie.  

 

 

 

 

 

http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=852&tip=planuri&start=&l=
http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=86&l=
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CEC a lansat concursul de desene „Primul vot” 

 

Data publicării: vineri, 28 februarie 2014 

 

Comisia Electorală Centrală invită elevii din şcolile şi liceele din Republica Moldova să participe la 

concursul de desen „Primul vot”, care se desfăşoară în cadrul campaniei de educaţie electorală cu acelaşi 

generic. 

 

Condiţii de participare la concurs: 

La concurs pot participa elevii claselor a VII-a – XII-a. Lucrările vor fi executate pe suport de hîrtie sau 

pînză, format A3. La concurs se admit desene executate în orice tehnică (creion simplu, creioane colorate, 

acuarele, carioca, vopsea pe bază de ulei sau guaşă). Pe versoul desenului se va plasa o scurtă descriere a 

semnificaţiei lui (cel mult 4 propoziţii). Vă rugăm să nu înrămaţi lucrările. 

 

Condiţii de prezentare a lucrărilor 

  

Pe versoul desenului se plasează următoarele 

informaţii: 

 - numele şi prenumele autorului; 

- clasa, instituţia de învăţămînt, localitatea; 

- adresa completă de la domiciliu a autorului; 

- numărul de telefon; 

- ziua, luna, anul naşterii;  

- adresa de e-mail (dacă există). 

  

Criterii de evaluare: 

- corespunderea lucrărilor cu cerinţele prevăzute la p. 8 din Regulament; 

- expresia artistică şi originalitatea lucrării; 

- atractivitatea şi claritatea mesajului. 

  

AUTORII CELOR MAI BUNE DESENE VOR FI PREMIAŢI, IAR LUCRĂRILE LOR VOR FI 

UTILIZATE DE CĂTRE COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ÎN CAMPANIILE DE EDUCAŢIE 

ELECTORALĂ 

  

Vor fi acordate premii pentru următoarele categorii: clasele a VII-a – IX-a, clasele a X-a – XII-a.Cele mai 

reuşite desene vor fi expuse în cadrul unei expoziţii special organizate în acest scop şi se vor publica în 

ediţiile Comisiei Electorale Centrale. 

http://cec.md/files/files/REGULAMENTU%20CONCURS%20DE%20DESEN.doc
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Termen limită: 1 mai 2014 inclusiv. 

  

Desenele vor fi expediate şi/sau depuse la următoarea adresă: 

Comisia Electorală Centrală, str. Vasile Alecsandri nr. 119, mun. Chişinău, MD-2012 cu menţiunea – 

PENTRU CONCURSUL DE DESEN. 

  

Rezultatele concursului vor fi anunţate în cadrulactivităţii anuale „Ziua tînărului alegător”, care se va 

desfăşura în luna mai. Lista cîştigătorilor va fi publicată în presă şi pe pagina web oficială Comisiei 

Electorale Centrale – www.cec.md 

  

Pentru informaţii suplimentare: Natalia Pătrunjel: 022-251-450, e-mail: natalia.patrunjel@cec.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cec.md/
mailto:natalia.patrunjel@cec.md
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La Braşov a avut loc şedinţa anuală a Comitetului executiv ACEEEO 

 

Data publicării: vineri, 07 martie 2014 

În perioada 7 - 8 martie 2014, 

preşedintele Comisiei Electorale 

Centrale, dr. Iurie Ciocan, a 

participat la reuniunea Comitetului 

Executiv al Asociaţiei Oficialilor 

Electorali Europeni (ACEEEO), 

desfăşurat la Braşov, România. 

Principalele teme care au fost 

abordate în cadrul Comitetului 

Executiv al ACEEEO sunt 

implementarea noului Plan Strategic 

al Asociaţiei, proiectele în derulare 

şi evenimentele internaţionale ale 

ACEEEO. Potrivit organizatorilor, 

consolidarea managementului 

tehnic, îmbunătăţirea serviciilor, 

extinderea prin parteneriate strategice şi atragerea de alţi membri sunt cîteva dintre obiectivele spre care 

Asociaţia îşi va canaliza eforturile în următorii patru ani. 

  

În cadrul discuţiilor au fost dezbătute rezultatele activităţii asociaţiei înregistrate în anul precedent şi 

identificate punctele şi oportunităţile care pot maximiza efectele acţiunilor organizate şi desfăşurate de 

Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni. 

  

Cu ocazia reuniunii, Autoritatea Electorală Permanentă din România a organizat şi un seminar cu tema 

„Participarea femeilor la alegeri”, care a întrunit reprezentanţi ai autorităţilor electorale şi experţi 

electorali din cadrul ACEEEO, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Biroul OSCE 

pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Institutul Federal Electoral din 

Mexic, precum şi oficiali electorali din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (regiunea MENA). Scopul 

evenimentului a fost schimbul de experienţă şi bune practici între statele membre ale ACEEEO şi statele 

partenere din regiunea MENA în domeniul promovării participării femeilor în procesul electoral. 

  

Amintim că la 13 septembrie 2013 Comisia Electorală Centrală a fost aleasă în componenţa Comitetului 

Executiv al ACEEEO în cadrul reuniunii Adunării generale, desfăşurată la Varşovia, Polonia. 
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La 11 mai curent în comuna Cneazevca, raionul Leova, va avea loc referendumul local 

privind revocarea primarului din localitate 

 

Data publicării: marţi, 25 martie 2014 

 

Comisia Electorală Centrală organizează referendumul local privind revocarea primarului comunei 

Cneazevca din raionul Leova şi alegeri locale noi privind alegerea Consiliului comunal Cealîc din raionul 

Taraclia, care se vor desfăşura la 11 mai curent. 

  

În cadrul şedinţei din 25 martie, CEC a constituit circumscripţiile electorale Cneazevca şi Cealîc şi a 

aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a scrutinelor din 

11 mai curent. 

  

În conformitate cu prevederile legislaţiei electorale, autorităţile locale din aceste comune şi partidele 

reprezentate în Parlament vor înainta candidaturile lor în componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Cneazevca şi Cealîc, iar primăriile din aceste localităţi vor asigura 

întocmirea listelor electorale de bază pentru desfăşurarea referendumului şi a alegerilor locale noi. 

  

Precizăm că plebiscitul din 

Cneazevca, raionul Leova a 

fost iniţiat de către un grup 

de cetăţeni din această 

localitate, iar desfăşurarea 

alegerilor locale noi privind 

alegerea Consiliului 

comunal Cealîc, raionul 

Taraclia, este determinată 

de dizolvarea în legătură cu 

neadoptarea de către acesta 

a deciziilor timp de 6 luni 

consecutiv. 
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Comisia Electorală Centrală anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă:  

Șef al Direcției tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale din cadrul 

Aparatului CEC 

Scopul general al funcției: Coordonarea activității Direcției tehnologii informaționale și gestionarea 

listelor electorale în procesul de gestionare a listelor electorale destinate bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor (la nivel central și local) prin aplicarea metodelor moderne bazate pe tehnologii informaționale. 

 

Sarcini de bază: 

- Asigură managementul Direcţiei şi participă la implementarea procedurilor de personal în cadrul 

acesteia; 

- Participă activ la elaborarea planului anual de instruire şi a programelor de studii pentru anumite 

categorii de subiecţi electorali, conform domeniului de competenţă specific Direcţiei; 

- Participa activ în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative în domeniul electoral, conform 

competenței atribuite; 

- Asigură realizarea în termenele stabilite a activităţilor Comisiei în domeniul listelor electorale şi 

tehnologiilor informaţionale destinate implementării Legii nr. 101-XVI din 15 mai 2008 „Cu privire la 

Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”. 

- Se implică activ în procesul de creare şi dezvoltare strategica a metodelor tehnologice optime 

implementarii Legii nr. 101-XVI din 15 mai 2008 „Cu privire la Concepţia Sistemului informaţional 

automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”); 

- Înaintează  propuneri, în limitele competenței, pentru perfecţionarea  SIAS „Alegeri”, altor acte în 

conformitate cu competenţa normativă ale Comisiei, în vederea îmbunătăţirii şi implementării modulelor 

SIAS „Alegeri”; 

- Coordonează procesul de elaborare a programelor de instruire pentru subiecţii electorali în domeniul 

tehnologiilor informaționale și a listelor electorale, cu asigurarea controlului de rigoare şi organizarea 

activităţilor necesare în vederea implementării graduale a SIAS „Alegeri”. 

- Este responsabil de securitatea, integritatea si ne-divulgarea catre terti a informatiilor ce tin de SIAS 

„Alegeri” şi ale sistemelor informaţionale conexe acestuia; 

- Conlucrează efectiv cu alte autorităţi publice în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Comisiei ce 

ţin de liste electorale dar şi de tehnologii informaţionale in genaral. 

 

Data limită depunere dosar: 11.04.2014 

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Marcel 

Cristea 

Telefon: 022578991 sau 060152079 

E-mail: marcel.cristea@cec.md 

Adresa: str. Vasile Alecsandri,  nr. 119 

 

Tip de angajare: Pe perioada nedeterminată 

 

 

mailto:marcel.cristea@cec.md
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Condiţiile de participare la concurs: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv 

în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform 

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite 

cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a 

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse 

pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă 

de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această 

interdicţie. 

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:  

Studii superioare, preferabil în domeniul tehnologiilor informaționale și management. Studiile superioare 

într-un alt domeniu însoțite de o experiență de muncă în IT vor fi deasemeni acceptate.  

 

Cerințe specifice minime: 

 

- 4 ani de experiență profesională în domeniu; 

- Experiență de cel puțin 2 ani  în managementul unei echipe va constitui un avantaj; 

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională; 

- Experiență în implementarea proiectelor IT va constitui un avantaj; 

 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

 

Copia buletinului de identitate:  Da 

Certificat medical:  Nu 

Cazier juridic:  Da 

Copia carnetului de muncă:  Da 

 

Alte documente necesare:   

- formularul de participare;  

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională 

şi/sau de specializare;  

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Prin poștă, email sau personal. 
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Bibliografia concursului: 

 

-       Constituţia Republicii Moldova; 

-       Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. 

-       Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-       Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

-       Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese; 

-       Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţilor 

demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de 

conducere; 

-       Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

-       Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. 

-       Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decisional. 

-       Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către 

Comisia Electorală Centrală și plasate pe sait-ul official: www.cec.md, la rubrica “Hotărîri” 

-       Legea nr. 101 – XVI din 15 mai 2008 cu privire la Concepția Sistemului Informațional Automatizat 

de Stat „Alegeri”. 

-       Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

-       Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decisional. 

 

http://www.cec.md/

