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MISIUNEA 
Crearea condiţiilor optime pentru ca toţi cetăţenii Republicii Moldova să-şi poată exercita nestingherit drep-
tul constituţional de a alege şi de a fi aleşi  în cadrul unor alegeri libere şi corecte. 

VIZIUNEA 
O instituţie deschisă, transparentă şi profesionistă, în permanenţă pregătită să-şi îndeplinească atribuţiile la 
cel mai înalt nivel şi într-un cadru electoral accesibil, în care cetăţenii să aibă încredere. 

VALORILE 
Integritate
Imparţialitate
Independenţă
Transparenţă
Responsabilitate şi profesionalism
Credibilitate
Receptivitate 
Inovaţie
Orientare spre cetăţean

DIRECŢIILE STRATEGICE ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Un proces electoral modern, eficient şi accesibil
Rezultate credibile ale alegerilor
Alegători conştienţi şi informaţi
Capacităţi instituţionale consolidate

PLANUL STRATEGIC 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 2012-2015
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OBIECTIVELE 
STRATEGICE 
2012-2015

Consolidarea capacităţilor instituţionale ale CEC
şi ale organelor electorale inferioare

Implementarea şi utilizarea deplină a Sistemului infor-
maţional automatizat de stat „Alegeri” către anul 2015, 
cu excepţia e-votingului (conform Legii nr. 101/ 2008)

Creşterea accesibilităţii procesului electoral  
şi perfecţionarea procedurilor de înregistrare 
a alegătorilor

Perfecţionarea continuă a cadrului legal 
electoral şi al celui conex

Îmbunătăţirea transparenţei finanţării 
campaniilor electorale

Obţinerea independenţei  
financiare şi logistice 

Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi sporirea 
transparenţei  în activitatea organelor electorale

Colaborarea proactivă cu subiecţii 
implicaţi în procesul electoral

Elaborarea, implementarea şi/sau  
îmbunătăţirea instrumentelor de comunicare  

între organele electorale şi cetăţeni

Mărirea fluxului de informaţii  
privind sistemul şi procedurile electorale
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CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 2. Suveranitatea şi puterea de stat
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin 

organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

Articolul 38. Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales
(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au 

loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor 

inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.
(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.

CODUL ELECTORAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 2. Principiile participării la alegeri
(1) Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat. 
(2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite 
presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la 
alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe.

Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale
(1) Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea 
politicii electorale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
(2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este 
desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt de-
semnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majo-

rităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu 
votul majorităţii deputaţilor aleşi.
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(3) După confirmare de către Parlament, membrii Comisiei Electorale Centrale depun în şedinţa în plen a 
Parlamentului următorul jurămînt: „Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drep-
turile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire 
atribuţiile ce îmi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului”.

(4) Comisia Electorală Centrală se conduce în activitatea sa de Constituţie, de prezentul cod, de legislaţia 
în vigoare şi de regulamentul Comisiei, aprobat prin hotărîre a acesteia.

(5) Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar şi sigiliu cu imaginea ste-
mei de stat.

Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale
(1) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul membri-

lor Comisiei Electorale Centrale cu majorita-
tea de voturi din numărul total al membrilor 
acesteia. 

(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul 
Comisiei Electorale Centrale activează perma-
nent. Ceilalţi membri ai Comisiei sînt convo-
caţi de preşedintele Comisiei după caz. 

Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electo-
rale Centrale

(1) În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care au o vechime de 
cel puţin 10 ani în domeniul juridic sau al administraţiei publice şi care deţin cetăţenia Republicii 
Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor 
electorale.

(2) Pe durata mandatului, membrii Comisiei Electorale Centrale: 
a) nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice; 
b) nu au dreptul de a participa la activităţi politice; 
c) nu pot face declaraţii în favoarea sau defavoarea concurenţilor electorali; 
d) nu pot contribui în niciun fel la activităţile pe care le desfăşoară concurenţii electorali, cu excepţia 

exercitării atribuţiilor prevăzute de Codul electoral.

CODUL ELECTORAL AL REPUBLICII MOLDOVA
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SIMBOLURILE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

EMBLEMA 

Emblema Comisiei Electorale Centrale reprezintă într-un scut rotund, 
pe albastru-azur, o acvilă cruciată de aur, ciocată şi membrată roşu, cu zbo-
rul pe jumătate desfăcut, purtînd pe piept scutul din Stema de Stat a Repu-
blicii Moldova (tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour de aur broşînd şi 
însoţit de o stea cu opt raze între coarne, o roză la dextra şi o semilună la 
senestra, toate de asemenea de aur) şi ţinînd în gheara dreaptă o bilă de 
argint, iar în cea stîngă o bilă neagră. În exergă, în cîmp alb, între două bile, 
una albă, cealaltă neagră, legenda cu litere capitale negre: *REPUBLICA 
MOLDOVA * COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

STEMA 

Pe albastru-azur, o acvilă cruciată de aur, ciocată şi membrată roşu, cu 
zborul pe jumătate desfăcut, purtînd pe piept scutul din Stema de Stat 
a Republicii Moldova (tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour de aur 
broşînd şi însoţit de o stea cu opt raze între coarne, o roză la dextra şi o 
semilună la senestra, toate de asemenea de aur) şi ţinînd în gheara dreap-
tă o bilă de argint, iar în cea stîngă o bilă neagră. 
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DRAPELUL 

Drapelul Comisiei Electorale Centrale reprezintă o pînză dreptunghiula-
ră (2 x 3), albastră-azur, avînd în mijloc o acvilă cruciată galbenă, ciocată şi 
membrată roşu, cu zborul pe jumătate desfăcut, purtînd pe piept scutul din 
Stema de Stat a Republicii Moldova (tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour 
galben broşînd şi însoţit de o stea cu opt raze între coarne, o roză la dextra şi 
o semilună la senestra, toate de asemenea galbene) şi ţinînd în gheara dreap-
tă o bilă albă, iar în cea stîngă o bilă neagră.

Cercul – figura geometrică care simbolizează perfecţiunea şi distanţa egală de la un centru ales, ceea ce în 
emblema dată arată echidistanţa CEC faţă de orice forţă politică din ţara noastră.

Azurul cîmpului este azurul cerului şi semnifică libertatea supremă, inclusiv în această emblemă liberta-
tea de exprimare a voinţei electorale a poporului.

Acvila cruciată, purtînd pe piept scutul din Stema de Stat a Republicii Moldova, marchează faptul că CEC 
este o instituţie de nivel central din Republica Moldova. Este acvila din Stema de Stat modificată grafic şi 
coloristic pentru a nu fi confundată cu acvila blazonului oficial, utilizarea căruia este privilegiul organelor 
puterii centrale: Preşedintele, Parlamentul, Guvernul.

Acvila CEC are zborul pe jumătate desfăcut şi exprimă astfel ideea de protejare, în cazul de faţă de prote-
jare a legalităţii alegerilor.

Dintre atributele acvilei de stat a fost păstrată numai crucea din cioc, fără care această pasăre heraldică 
nu poate fi identificată ca atare.

În gheare acvila CEC a primit două bile. În gheara dreaptă acvila ţine o bilă de argint, iar în cea stîngă o 
bilă neagră. Bilele simbolizează unul din cele mai vechi moduri de votare din lume. Bila albă (de argint) este 
votul pro, iar cea neagră - votul contra.

Astfel, ideea principală a emblemei este: acvila de stat, liberă ca pasărea cerului (cîmpul albastru), cu fri-
ca de Dumnezeu în suflet (cruciată), veghează (zborul pe jumătate desfăcut) asupra legalităţii şi liberei ex-
primări a votului electoratului (bilele) Republicii Moldova (acvila cruciată purtînd scutul din Stema de Stat).

Stema şi Drapelul Comisiei Electorale Centrale au fost elaborate în baza emblemei Comisiei Electorale 
Centrale, conform normelor şi canoanelor heraldice şi vexilologice, şi păstrează toată semnificaţia simbolu-
rilor emblemei.

SIMBOLURILE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
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COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
în 15 ani de activitate  (1997-2012)

După obţinerea independenţei, sistemul electoral din Republica Moldova a cunoscut reforme de 
profunzime, menirea cărora era de a pune bazele statului de drept. Iniţial, procesul de democratizare 
decurgea anevoios, dar în curînd aceste acţiuni au început să fie susţinute şi pe cale constituţională. 

Pentru a transpune în viaţă prevederile constituţionale şi fiind preconizate alegeri parlamentare, 
prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti nr. 3625-XI din 24 noiembrie 1989, a fost cre-
ată Comisia Electorală Centrală pentru alegerea deputaţilor poporului. Comisia era formată din 21 
de membri, cu un mandat de 5 ani, numiţi la propunerea sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi 
ai poporului, precum şi a organelor republicane ale organizaţiilor obşteşti. 

Această Comisie Electorală Centrală, preşedinte al căreia a fost ales Vladimir Chictenco, a activat 
în perioada 1989–1993 şi a fost responsabilă de organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 
din 1990 şi a celor prezidenţiale din decembrie 1991. 

Parlamentul ales pentru cinci ani s-a autodizolvat înainte de termen (1990-1994), iar pentru ale-
gerile anticipate în Parlament, care urmau să aibă loc pe 27 februarie 1994, a fost înfiinţată o nouă 
Comisie Electorală Centrală care a îndeplinit, în afară de atribuţiile sale, şi pe cele ale comisiilor 
electorale de circumscripţii (în prezent – consilii), constituind comisii (în prezent – birouri) electo-
rale ale secţiilor de votare. 

 Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale expirau după validarea mandatelor de deputat şi consti-
tuirea Parlamentului, iar cele ale comisiilor electorale – după declararea de către Curtea Constituţi-
onală a legalităţii alegerilor din circumscripţiile electorale respective.
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COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE,
constituită pentru alegerile parlamentare anticipate din 27 februarie 1994

BUșULEAC Mihail,
membru

GURSCHI Constantin
membru

PULBERE Chiril,
membru

TIMOfTI Nicolae,
președinte

PASCARI Anastasia,
vicepreședinte

BOTEzATU Raisa,
secretar

SUSARENCO Gheorghe,
membru

Comisia Electorală Centrală, creată pentru alegerile anticipate din 1994, 
avea în componenţa sa 7 judecători ai Judecătoriei Supreme şi 17 reprezen-
tanţi ai partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale parti-
cipante în alegeri.

Preşedinte al Comisiei a devenit Nicolae Timofti, fiind ales, prin vot secret, 
din rîndul judecătorilor desemnaţi, iar conform normelor stabilite atunci, în 
termen de 3 zile de la constituire, CEC îşi alegea dintre membrii săi vicepre-
şedintele şi secretarul. 

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, a stabilit prin-
cipiile şi valorile democratice de guvernare, a instituit principiul separaţiei 
puterii în stat, creînd astfel premisele unei dezvoltări democratice durabile. 
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CRUGLENCO
Ion,

membru

MÎțU
Ion,

membru

RAILEAN
Petru,

membru

TELEVCO
Nicolae,
membru

BRENICI
Alexandru,

membru

VASCAN
NINA,

membru

GURSCHI
Constantin,

membru

POPESCU
Nicolae,
membru

COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE,
constituită pentru alegerile locale generale din 16 aprilie 1995

Conform Legii nr. 308 din 7 decembrie 1994, la 16 aprilie 1995 s-au desfă-
şurat primele alegeri locale de după proclamarea independenţei. Prin acest 
scrutin s-a promovat pluralismul politic inclusiv la nivel local, prin exprima-
rea votului în baza listelor de partid în circumscripţii electorale cu mai multe 
mandate. 

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor a fost constituită o Comisie 
Electorală Centrală, compusă din 7 judecători ai Judecătoriei Supreme şi 4 
reprezentanţi ai Procuraturii Republicii Moldova. Preşedinte al Comisiei a 
fost ales Vasile Pascari, desemnat de Judecătoria Supremă.

Pe parcursul organizării alegerilor, CEC a elaborat un şir de instrucţiuni şi 
regulamente care au detaliat procedurile electorale. 

Campania electorală a fost reflectată masiv în mijloacele de informare în 
masă. Totodată, către acea perioadă crescuse simţitor interesul organismelor 
internaţionale faţă de alegerile din Republica Moldova. 

PASCARI Vasile,
președinte

IUGA Mircea,
vicepreședinte

șTERBEț Valeria,
secretar
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COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE,
constituită pentru alegerile prezidenţiale din 17 noiembrie 1996

RAILEAN Petru,
președinte

PASCARI Anastasia,
vicepreședinte

șTERBEț Valeria,
secretar

La 17 noiembrie 1996 în Republica Moldova au avut loc alegeri prezidenţia-
le, stabilite prin Legea privind alegerea pentru funcţia de Preşedinte al Repu-
blicii Moldova, adoptată la 16 mai 1996. În vederea organizării şi desfăşurării 
alegerilor prezidenţiale, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 924-XII din 12 iulie 
1996, a fost confirmată o nouă componenţă nominală a Comisiei Electorale 
Centrale, preşedinte al căreia a fost ales Petru Railean, desemnat de Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie.

Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale expirau odată cu depunerea jură-
mîntului de către candidatul ales în funcţia de Preşedinte al Republicii Mol-
dova. În caz de necesitate, termenul atribuţiilor Comisiei Electorale Centrale 
putea fi prelungit prin hotărîre a Parlamentului. Conform articolului 9 al legii 
sus-numite, Comisia Electorală Centrală se constituia de către Parlament cel 
tîrziu cu 90 de zile înainte de ziua alegerilor în următoarea componenţă:

•• 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie;
•• 3 procurori ai Procuraturii Generale;
•• 3 reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii;
•• cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ din partea fiecărui can-

didat, înregistrat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. 
Comisia Electorală Centrală era asistată de un aparat, al cărui personal nu-

meric se confirma de Guvern. 

CRUGLENCO Ion,
membru

GURIțANU Valentin,
membru

PLATON Ion,
membru

NOVAC Svetlana,
membru

MÎțU Ion,
membru

TELEVCO Nicolae,
membru
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COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
1997-2003

NIDELCU Dumitru,
președinte

TELEVCO Nicolae,
vicepreședinte

PUICA Anatolie,
secretar

ARTENI Nicolae,
membru, decembrie 
1997-martie 2003

CUCU Ion,
membru, martie 2003- 

decembrie 2003

BUșULEAC
Mihail,

membru

GURSCHI
Constantin,

membru

VOLOSIUC
Vasile,

membru

PLĂMĂDEALĂ
Mihail,

membru

Codul electoral, adoptat la 21 noiembrie 1997, a reunit toate actele legislative 
referitoare la alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, fiind unificate pro-
cedurile electorale. În baza Codului electoral, a fost înfiinţată Comisia Electorală 
Centrală ca organ de stat cu statut permanent, pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor. Instituirea Comisiei a fost dictată de necesitatea unei structuri compe-
tente şi specializate în domeniul alegerilor.

Activitatea permanentă a CEC a permis creşterea calităţii şi eficienţei de gestio-
nare a procesului electoral. Comisia este constituită din 9 membri cu drept de vot 
deliberativ, mandatul ei fiind iniţial, în prima versiune a codului, de 6 ani, ulterior 
durata acestuia a fost redusă pînă la 5 ani (Legea nr. 176/2005). 

Componenţa nominală a CEC permanente a fost confirmată prin hotărîrea Parla-
mentului nr. 1405 din 16 decembrie 1997. Imediat după aceasta, noua componen-
ţă a elaborat Regulamentul CEC, în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi 
alte regulamente, instrucţiuni, modele de documente electorale în vederea bunei 
organizări şi desfăşurări a alegerilor. 

Preşedinte al Comisiei a fost ales Dumitru Nidelcu, care a ocupat această funcţie 
timp de 6 ani. Pe parcursul mandatului, Comisia a organizat şi a desfăşurat alege-
rile parlamentare din 22 martie 1998, alegerile locale generale şi referendumul 
republican consultativ din 23 mai 1999, alegerile parlamentare anticipate din  
25 februarie 2001 şi alegerile locale generale din 25 mai 2003. 

DONEVA
Tamara,
membru
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După ce mandatul de 6 ani al primei Comisii permanente a expirat, 
prin hotărîrea nr. 516 din 18 decembrie 2003, Parlamentul a confirmat o 
nouă componenţă nominală a Comisiei Electorale Centrale. 

Tot prin aceeaşi hotărîre, în calitate de preşedinte a fost confirmat 
Eugeniu Clim, desemnat de Preşedintele Republicii Moldova. Ulterior, în 
legătură cu demisia acestuia, hotărîrea a fost modificată, ca preşedinte 
fiind confirmat Petru Railean, la fel desemnat de Preşedintele Republicii 
Moldova. 

În decembrie 2004, prin hotărîre a Parlamentului, a fost stabilită data 
de 6 martie 2005 pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare, acestea 
constituind, după proclamarea independenţei cea de-a patra alegere 
competitivă în Parlament. 

Mandatul respectivei Comisii a încetat odată cu adoptarea Hotărîrii 
Parlamentului nr. 290-XVI din 11 noiembrie 2005 prin care a fost confir-
mată o altă componenţă, stabilindu-se o nouă modalitate de desemnare 
a membrilor. 

COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
2003-2005

RAILEAN Petru,
președinte, septembrie 
2004-noiembrie 2005

CLIM Eugeniu,
președinte, decembrie 
2003-septembrie 2004

CUCU Ion,
vicepreședinte

VIzANT Valentin,
secretar

CHISEEV Nicolai,
membru

CIOCAN Iurie,
membru

KOSTEțKI Victor,
membru

POALELUNGI Mihail,
membru

CIMPOI Iulia,
membru

MORARU Maria,
membru
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COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
2005-2011

șTIRBU Eugeniu,
președinte

LAPTI Renata,
vicepreședinte 

CIOCAN Iurie,
secretar

GAfTON Vasile,
membru

KOSTEțKI Victor,
membru

MIDRIGAN Pavel,
membru

VIzANT Valentin,
membru

BUșULEAC Mihail,
membru

Prin hotărîrea nr.290/2005, Comisia Electorală Centrală a fost constituită după 
o formulă nouă, numărînd tot 9 membri cu drept de vot deliberativ, dar un mem-
bru era desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, un membru – de către 
Guvern şi 7 membri – de către Parlament, inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, 
proporţional numărului de mandate deţinute de acestea. Membrii convocaţi în pri-
ma şedinţă l-au ales ca preşedinte pe Eugeniu Ştirbu, desemnat de Parlament. În 
cadrul Parlamentului, el a fost desemnat de către Partidul Democrat, care pe atunci 
reprezenta opoziţia în Parlament, iar Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
alcătuia fracţiunea majoritară. Comisia respectivă a activat fără modificarea com-
ponenţei pe durata întregului mandat de 5 ani. 

În această componenţă, Comisia şi-a început activitatea cu organizarea alegerilor 
primarului general al municipiului Chişinău, preconizate pentru 27 noiembrie 
2005. Pentru prima dată municipiul s-a confruntat cu fenomenul absenteismului 
masiv. Din cauza prezenţei reduse la urnele de vot, primarul general al capitalei nu 
a putut fi ales nici din a patra încercare. Pe parcursul mandatului de 5 ani, Comisia 
a organizat şi a desfăşurat alegerile locale generale din 3 iunie 2007, alegerile par-
lamentare din 5 aprilie 2009, alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, 
referendumul republican consultativ din 5 septembrie 2010 şi alegerile parlamen-
tare anticipate din 28 noiembrie 2010.

GÎRBU Nicolae,
membru
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Prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului electoral 
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, din nou a fost stabilită o altă procedură de constituire a 
Comisiei Electorale Centrale. Astfel, în prezent, Comisia Electorală Centrală este constituită la 
fel din 9 membri, însă un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, iar 
ceilalţi 8 membri – de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii 
şi a opoziţiei. 

Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majo-
rităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Cen-
trale sînt aleşi din rîndul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din 
numărul total al membrilor acesteia. ședinţa de alegere a conducerii CEC s-a desfăşurat la  
15 februarie 2011. 

Preşedinte al Comisiei a fost ales Iurie Ciocan, vicepreşedinte – ștefan Urîtu şi secretar – 
Andrei Volentir. Primul scrutin naţional organizat de Comisia Electorală Centrală în această 
componenţă, au fost alegerile locale generale din 5 iunie 2011, ulterior fiind desfăşurate mai 
multe alegeri noi în unele localităţi.

ACTUALA COMPONENŢĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE,
confirmată la 11 februarie 2011

GUțU Svetlana,
membru

GAfTON Vasile,
membru

VREMEA Igor,
membru, februarie- 

septembrie 2011

RĂDUCAN Eduard,
membru,  

din decembrie 2011

MOțARSCHI Vadim,
membru

CREANGĂ ștefan,
membru

CIOCAN Iurie,
preşedinte

VOLENTIR Andrei,
secretar

URÎTU ștefan,
vicepreşedinte

SIMIONOV Alexandru,
membru
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ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI, VICEPREŞEDINTELUI ŞI SECRETARULUI 
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

	
Preşedintele reprezintă Comisia în relaţiile cu Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, 

Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, organele electorale ale altor state ori internaţionale, 
cu alte autorităţi publice, întreprinderi, instituţii, organizaţii, partide, cu persoane cu funcţii de răspun-
dere, organizaţii social-politice, precum şi cu cetăţenii, dirijează activitatea aparatului şi emite dispoziţii, 
soluţionează şi coordonează cu vicepreşedintele, secretarul şi membrii Comisiei probleme referitoare la 

deplasările de serviciu ale 
membrilor Comisei şi ale 
personalului Aparatului. 

Preşedintele este or-
donatorul mijloacelor fi-
nanciare alocate Comisiei 
de la bugetul de stat sau 
din alte surse prevăzute 
de legislaţie şi este res-
ponsabil pentru modul şi 
condiţiile în care resurse-
le financiare se cheltuiesc, 
răspunde de întocmirea 
proiectului de buget al Co-
misiei şi de prezentarea 
acestuia în termen organelor  
abilitate.

Vicepreşedintele coor-
donează şi asigură reali-
zarea programelor calen-

daristice ale acţiunilor electorale, este responsabil de examinarea contestaţiilor parvenite la Comisie, 
coordonează, în comun cu preşedintele, secretarul şi membrii Comisiei, problemele financiare ale Co-
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misiei (normele de finanţare a organelor electorale inferioare, cuantumul mijloacelor financiare în peri-
oada electorală, controlul finanţării campaniilor electorale ale concurenţilor electorali), conlucrează cu 
autorităţile publice, întreprinderi, instituţii, organizaţii, partide, cu persoane cu funcţii de răspundere, 
organizaţii social-politice, precum şi cu cetăţenii în domeniul ce ţine de organizarea şi de desfăşurarea 
alegerilor şi referendumurilor. 

Vicepreşedintele efectuează studii şi, după caz, elaborează proiecte de acte legislative şi normative în 
domeniul electoral şi este responsabil de organizarea seminarelor şi implementarea programelor de 
educaţie electorală.

Secretarul asigură funcţionarea organizatorică a Comisiei Electorale Centrale, planificarea anuală a 
activităţilor Comisiei, efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei şi coordonează activitatea 
aparatului Comisiei, acordă membrilor Comisiei asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redacta-
rea proiectelor de hotărîre sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Comisie, exercită controlul 
asupra executării hotărîrilor Comisiei şi a dispoziţiilor preşedintelui, coordonează activităţile ce ţin de 
implementarea tehnologiilor informaţionale, precum şi a procedurii de votare electronică.

Secretarul conlucrează cu mass-media în reflectarea activităţii Comisiei, precum şi cu organizaţii in-
ternaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, organe electorale ale altor state în scopul efectuării 
schimbului de experienţă în domeniul electoral.
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ATRIBUŢIILE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

În perioada electorală, atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sînt axate pe organizarea şi desfăşurarea 
procesului electoral în ceea ce priveşte:

•• constituirea şi coordonarea activităţii organelor electorale ierarhic inferioare;
•• înregistrarea concurenţilor electorali:

•– blocurile electorale, formate pe baza deciziilor adoptate conform statutelor (regulamentelor) parti-
delor şi altor organizaţii social-politice ce le-au constituit;

•– candidaţii din partea partidelor, altor organizaţii social-politice, candidaţii independenţi şi persoa-
nelor de încredere ale acestora, în cazul alegerilor parlamentare;

•• finanţarea campaniilor electorale:
•– stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului elec-

toral;
•– confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorier) a concurentului electoral;
•– întocmirea raportului săptămînal, raportului preelectoral final şi raportului de totalizare, care cu-

prind toate informaţiile recepţionate în privinţa volumului şi surselor mijloacelor primite de con-
curenţii electorali;

•– plasarea pe pagina oficială web 
a informaţiei despre veniturile şi 
cheltuielile concurenţilor electo-
rali în cazul alegerilor parlamen-
tare şi referendumurilor republi-
cane;

•• înregistrarea observatorilor naţionali 
şi internaţionali pentru monitoriza-
rea alegerilor;

•• pregătirea programelor de informare 
a alegătorilor;

•• conlucrarea cu mijloacele de informa-
re în masă prin oferirea informaţiilor 
cu privire la desfăşurarea alegerilor;

•• conlucrarea, în procesul de organiza-
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re şi desfăşurare a alegerilor, cu autorităţile administraţiei publice centrale (Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Servi-
ciul de Informaţii şi Securitate), autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile şi instituţiile 
de stat, asociaţiile obşteşti;

•• instruirea funcţionarilor electorali;
•• examinarea cererilor şi contestaţiilor asupra hotărîrilor şi acţiunilor/inacţiunilor organelor electorale 

inferioare, precum şi asupra acţiunilor/inacţiunilor concurenţilor electorali;
•• colectarea informaţiilor privind prezentarea alegătorilor la votare, totalizarea şi prezentarea rezulta-

telor alegerilor;
•• întocmirea procesului-verbal cu privire la totalizarea voturilor pe ţară;
•• în cazul alegerilor parlamentare, prezentarea raportului cu privire la rezultatele alegerilor Curţii Con-

stituţionale, pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor deputaţilor. 
În perioada pre, sau post-electorală, competenţele Comisiei Electorale Centrale ţin de:

•– studierea particularităţilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu scopul de a propune amen-
damente în vederea perfecţionării legislaţi-
ei şi a procedurilor electorale;
−•elaborarea programelor, organizarea ac-
ţiunilor de educaţie electorală pentru cetă-
ţeni;
 −• analiza fraudelor electorale cu scopul 
prevenirii acestora pe viitor;
−•exercitarea controlului asupra întocmirii 
şi verificării în termen a listelor electorale, 
colaborînd în acest scop cu organele admi-
nistraţiei publice centrale şi locale; 
−•organizarea unor cursuri de instruire şi 
seminare pentru persoanele care vor lua 
parte la procesul electoral în calitate de 
funcţionari electorali etc.
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APARATUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

În activitatea sa, CEC este asistată de un aparat ale cărui structură şi efectiv-limită se aprobă de către aceas-
ta. Personalul Aparatului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158/2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi 
auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.

Structura Aparatului CEC include un şef de aparat, 6 direcţii şi două servicii autonome. Conform statelor 
de personal aprobate, Aparatul are 37 de unităţi, în prezent ocupate de 20 de femei şi 8 bărbaţi, majoritatea 
funcţionarilor avînd vîrsta cuprinsă între 25 şi 40 de ani.



21

ORGANIGRAMA APARATULUI COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

ORGANIGRAMA APARATULUI CEC
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ŞEFUL APARATULUI COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

șeful Aparatului Comisiei Electorale Centrale este responsabil de organiza-
rea activităţii acestuia, de coordonarea sistemului de management electoral 
şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul acestuia, de 
elaborarea şi promovarea strategiilor, planurilor şi rapoartelor privind acti-
vitatea Comisiei Electorale Centrale şi a subdiviziunilor acesteia. șeful Apa-
ratului Comisiei acordă asistenţă metodologică în domeniul alegerilor, coor-
donează cu Centrul de instruire continuă în domeniul electoral procesul de 
instruire a funcţionarilor electorali şi a altor subiecţi.
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DIRECŢIA MANAGEMENT ALEGERI

Direcţia management alegeri, o subdiviziune a aparatului CEC, prevăzută numeric din 6 unităţi de 
personal, asigură implementarea politicilor şi prevederilor legale în vederea organizării şi desfăşurării 
alegerilor şi referendumurilor. 

De competenţa Direcţiei ţine planificarea activităţilor electorale; acordarea asistenţei metodologice 
organelor ierarhic inferioare, autorităţilor publice locale, partidelor şi altor organizaţii social-politice, 
în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor; asigurarea logisticii necesa-
re; supravegherea aplicării unitare a legislaţiei electorale şi realizării acţiunilor planificate; elaborarea 
modelelor de documente electorale; asigurarea acţiunilor postelectorale şi evidenţa vacanţei funcţiilor 
elective. fac parte din sarcinile de bază ale Direcţiei management alegeri de asemenea realizarea contro-
lului asupra gestionării listelor de alegători, precum şi elaborarea şi asigurarea desfăşurării programe-
lor privind exercitarea dreptului de vot de către unele categorii speciale de alegători.

Direcţia participă, în 
comun cu alte subdivizi-
uni ale instituţiei, la ela-
borarea cadrului normativ 
ce vizează implementarea 
Sistemului informaţional 
automatizat de stat „Ale-
geri”, contribuie la pune-
rea în aplicare a funcţiilor 
de bază ale acestuia, pre-
cum şi la elaborarea pro-
punerilor de modificare 
şi completare a legislaţiei 
electorale, conform com-
petenţei, pentru îmbună-
tăţirea şi perfecţionarea 
cadrului legal existent.
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DIRECŢIA TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI GESTIONAREA LISTELOR ELECTORALE

Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale are în componenţa sa 6 unităţi de 
personal. Printre atribuţiile principale ale Direcţiei se numără elaborarea, implementarea şi menţinerea 
sistemelor informaţionale destinate managementului alegerilor. Una dintre priorităţile Direcţiei este gesti-
onarea listelor electorale.

funcţionarii acesteia oferă asistenţă persoanelor responsabile de întocmirea şi ajustarea listelor electo-
rale, creează instrumente de îmbunătăţire a procesului de înregistrare a alegătorilor, oferă asistenţă func-
ţionarilor Aparatului Comisiei Electorale Centrale conform competenţei, întreţin pagina web a Comisiei, 
asigură buna funcţionare a echipamentului tehnic deţinut de Comisia Electorală Centrală.
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DIRECŢIA ANALIZĂ ŞI DOCUMENTARE

Direcţia analiză şi documentare asigură elaborarea analizelor şi rapoartelor referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, coordonează activitatea de planificare, coordonare, monitorizare, 
exercitare a controlului şi evaluare a politicilor realizate în domeniul electoral, strategiilor şi planurilor de 
activitate. 

Direcţia acordă asistenţa necesară membrilor CEC şi tuturor subdiviziunilor în ceea ce priveşte elaborarea 
de analize şi sinteze a datelor statistice existente, a recomandărilor din rapoartele observatorilor, a recoman-
dărilor şi standardelor în domeniu elaborate de diferite organizaţii internaţionale.

În componenţa Direcţiei sînt prevăzute 5 unităţi de personal. 
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DIRECŢIA JURIDICĂ

Direcţia juridică este o subdiviziune structurală din cadrul Aparatului Comisiei, al cărei obiectiv principal 
este acordarea asistenţei juridice Comisiei Electorale Centrale.

În conformitate cu sarcinile ce îi revin, Direcţia juridică îşi exercită atribuţiile şi funcţiile de bază în urmă-
toarele domenii: elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi legislative; gestionarea procesului de 
aplicare uniformă a legislaţiei electorale; reprezentarea Comisiei în procesele aflate pe rol în instanţa de jude-

cată; perfectarea raporturilor contractuale ale Comisiei şi a procesului de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor 
şi serviciilor pentru necesităţile Comisiei; gestionarea evidenţei cazurilor de condamnare a aleşilor locali; par-
ticiparea la activitatea de instruire a funcţionarilor electorali.
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DIRECŢIA FINANCIAR-ECONOMICĂ

Direcţia financiar-economică are ca sarcină de bază implementarea politicilor în domeniul economic-finan-
ciar în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor. Această subdiviziune este responsabilă de organizarea co-
rectă a evidenţei contabile în Comisia Electorală Centrală, în consiliile electorale de circumscripţie în perioada 
electorală şi de corectitudinea finanţării concurenţilor electorali.

Personalul Direcţiei acordă asistenţă metodologică funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Comisiei, 
funcţionarilor electorali, concurenţilor electorali şi coordonează procesul de instruire a acestora conform do-
meniului său de competenţă. 

SERVICIUL METODOLOGIC ŞI RAPOARTE FINANCIARE

În cadrul Direcţiei financiar-economice a fost constituit în anul 2012 Serviciul metodologic şi rapoarte fi-
nanciare. O preocupare importantă a Serviciului este studierea modului de gestionare a mijloacelor financiare 
raportate de organele electorale, partidele politice şi concurenţii electorali conform cadrului legal, precum şi 
analiza (monitorizarea) statistică şi financiară a procesului electoral, sinteza datelor. 

Sarcinile de bază ale Serviciului constau în elaborarea materialelor instructive, blanchetelor tipizate şi acor-
darea de consultanţă permanentă în domeniul financiar, precum şi instruirea în domeniul său de competenţă 
a funcţionarilor electorali şi a concurenţilor electorali.
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DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media este o subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale 
avînd drept obiectiv principal îmbunătăţirea şi facilitarea comunicării Comisiei Electorale Centrale cu alte 
instituţii interesate de procesul electoral şi cetăţenii.

Obiectivele Direcţiei sînt stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor CEC cu reprezentanţii mass-mediei, instituţii-

lor electorale din alte state, organismelor internaţionale, organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politi-
ce şi misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova; elaborarea şi implementarea programelor de 
educaţie electorală şi informare a cetăţenilor; promovarea imaginii şi transparenţei activităţii CEC.
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SERVICIUL RESURSE UMANEE

Serviciul resurse umane este o unitate structurală a Aparatului Comisiei instituită recent. Necesitatea creă-
rii unei unităţi structurale separate s-a impus ca rezultat al operării modificărilor în legislaţia ce reglementea-
ză serviciul public. Astfel, potrivit reglementărilor în vigoare, subdiviziunea resurselor umane se instituie ca 
subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice.

Sarcinile de bază ale Serviciului resurse umane ţin de: 
 – asigurarea desfăşurării procedurilor de administrare a personalului prin planificarea, coordonarea, or-

ganizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Aparatul CEC a procedurilor de 
personal şi a procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici;

 – perfectarea documentelor şi actelor de rigoare, participarea, în calitate de secretar, în comisiile de spe-
cialitate;

 – elaborarea proiectelor de decizii şi acte normative în domeniul resurselor umane;
 – asigurarea aplicării uniforme a prevederilor legislaţiei aferente funcţiei publice şi legislaţiei muncii;
 – ţinerea evidenţei datelor şi documentelor (dosarelor, carnetelor de muncă) cu privire la personal, pre-

cum şi planificării şi acordării tuturor tipurilor de concedii acestora.

SERVICIUL AUDIT INTERN

Serviciul audit intern este o unitate structurală instituită de asemenea recent în cadrul Aparatului Comisiei 
Electorale Centrale.

Sarcinile de bază ale Serviciului audit intern sînt asistarea managementului regularităţii în evaluarea şi 
îmbunătăţirea proceselor electorale; controlul şi managementul riscurilor, menite să contribuie la atingerea 
obiectivelor Comisiei Electorale Centrale şi gestionarea adecvată a riscurilor.
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CENTRUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL

Prin hotărîrea nr. 1030 din 9 decembrie 2011, Comisia Electorală Centrală a constituit oficial Cen-
trul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral şi a aprobat regulamentul de activitate al acestuia. 

În conformitate cu prevederile art. 261 din Codul electoral, Centrul este o subdiviziune a Comisiei 
Electorale Centrale care realizează instruirea specializată a funcţionarilor electorali. La solicitare, in-
struirea poate fi acordată şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral (partide politice, observatori, 
mass-media, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.). 

Centrul este finanţat din mijloace prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, precum şi din 
mijloacele oferite ca asistenţă tehnică/financiară de organismele internaţionale, de donatorii externi 
şi interni. Conform prevederilor regulamentului Centrului, el are statut de instituţie publică, dispune 
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de autonomie administrativă şi financiară, ştiinţifică şi pedagogică, precum şi de alte atribute ale per-
soanei juridice. Centrul este condus de un director, numit în funcţie prin hotărîre a Comisiei Electorale 
Centrale, la propunerea preşedintelui CEC.

Începînd cu anul 2013, doar persoanele care vor deţine certificate de funcţionar electoral vor putea 
activa în calitate de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau ai consiliilor electorale 
de circumscripţie.

Primii funcţionari electorali, cărora Comisia Electorală Centrală le-a acordat certificate de califica-
re, au fost instruiţi în preajma alegerilor locale noi ale primarului comunei Trifăneşti din raionul flo-
reşti, desfăşurate la 13 mai 2012. Pentru aceste alegeri au fost certificaţi 19 funcţionari electorali: 6 
membri ai consiliului electoral de circumscripţie şi 13 membri ai biroului electoral al secţiei de votare.
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