
 
  

 

 

 

               Anexa nr. 1 

      

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale 

în anul 2019 

Activitatea 00061 Realizarea politicii electorale      

Cod 211000 Remunerarea muncii  8937,4 mii lei 

cod 211110 Salariul de bază 2809,7 mii lei 

cod 211120 Sporuri și suplimente la salariul de bază 4878,4 mii lei 

cod 211130 Ajutor material 681,5 mii lei 

cod 211140 Premieri 567,8 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 1982,2 mii lei 

Cod 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 402,2 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii 3082,2 mii lei 

cod 222110 Energie electrică 386,7 mii lei 

cod 222120 Gaze 155,9 mii lei 

cod 222140 Apă și canalizare 16,6 mii lei 

cod 222190 Alte servicii comunale  7,5 mii lei 

cod 222210 Servicii informaționale (actualizarea permanentă a sistemului 

informatic Moldlex, abonamentul pentru deservirea sistemului 

automatizat a evidenţei contabile, servicii de stocare 1FreeNAS, 

servicii TIC, reînnoire domenii deținute de CEC (cec.md, 

voteaza.md, alegator.md, moldovote.md, .org, .ue, .info), internet 

mobil, abonare electronică Monitorul Oficial, adaptarea modulelor 

SIASA la circumscripțiile uninominale, remodelare aplicații 

existente – Registrul Funcționarilor Electorali, modulele SIASA 

„Admin”, „Candidați”, „Liste de subscripție”, „Înregistrarea 

prealabilă”, „Rotația”, „Buletin de vot”, „Documentarea”, platforma 

de raportare) 

1789,2 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații (convorbiri telefonice, servicii de 

upgrade sistem telefonie internă, transferul la IP telefonie, serviciile 

IPTV, abonament pentru portalul Privesc.eu ) 

76,5 mii lei 

cod 222400 Servicii de transport (asigurarea automobilelor, taxa de folosire a 

drumurilor, servicii transport) 
25,0 mii lei 

cod 222500 Servicii de reparații curente (reparaţii curente ale automobilelor, 

repararea coșului de fum și a canalelor de ventilare, servicii de 

reparație și întreținere a aparatelor de climatizare, servicii de 

reparare și deservire tehnică a dozatoarelor (coolerelor) de apă, 

deservirea tehnică a rețelelor de gaze interioare și pe fațadă) 

65,0 mii lei 

cod 222600 Formare profesională (servicii de instruire continuă a angajaților 

Comisiei Electorale Centrale) 
5,0 mii lei 

cod 222720 Deplasări de serviciu peste hotare 273,2 mii lei 

cod 222940 Servicii de pază 123,6 mii lei 

cod 222980 Servicii poștale  15,0 mii lei 



cod 222990 Servicii neatribuite altor alineate (audit intern/extern ISO, 

îndosarierea documentelor, curățarea covoarelor, verificarea 

periodică a canalelor de ventilare și a coșurilor de fum, verificarea 

tehnică a contoarelor, servicii de curățare a sistemului de scurgere, 

servicii de reparații curente și de întreținere, etc.) 

143,0 mii lei 

Cod 270000 Prestații sociale  151,3 mii lei 

cod 273200 Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă 31,1 mii lei 

cod 273500 Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului  
120,2 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli 971,0 mii lei 

cod 281110 Cotizaţii în organizaţiile internaţionale 35,3 mii lei 

cod 281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (remunerarea 

șoferilor și a personalului  tehnic, inclusiv 23% și 4,5%) 
575,8 mii lei 

cod 281900 Alte cheltuieli curente (Indemnizația membrilor CEC, inclusiv 23% 

și 4,5%) 
359,9 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe 1123,2 mii lei 

cod 314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor (aparate de aer condiționat pentru 

sala de ședințe și biblioteca CEC, multifuncțional (imprimantă, 

scanner, xerox), stații de lucru, cameră foto/video) 

687,0 mii lei 

cod 316110 Procurarea unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc 

(dulapuri ignifuge pentru dosare arhivate, stelaje metalice pentru 

arhiva CEC, automat de cafea, stație cu microfoane wireless, 

mobilier pentru acoperirea stației telefonice guvernamentale, set 

garnitură mobilier pentru birou, masă pentru birou, dulap pentru 

dosare, mese pliante pentru sala de ședință, dulapurile ignifuge de 

tip seif, safeu) 

350,2 mii lei 

cod 317110 Procurarea activelor nemateriale (licență antivirus Kaspersky 

Antivirus, licență XEROX, pentru sistemul informațional al 

tipografiei CEC de tip XEROX D136 Copier/Printer, soft Adobe 

Photoshop CS5, licența software de design grafic) 

81,0 mii lei 

cod 318110 Procurarea altor mijloace fixe (procurarea publicațiilor (Cod civil, 

Cod penal etc.) și a altor materiale în domeniul electoral) 
5,0 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  614,2 mii lei 

cod 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 72,0 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 

(rechizite de birou pentru necesitățile instituției, Solid-State Drive 

(SSD), accesorii pentru tehnică (tastatură, mouse, cablu, UPS etc.)) 

242,7 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (Ghidul jurnalistului, Buletinul 

Informativ al CEC, blanchete pentru hotărîri și scrisori, cărți de 

vizită, Raportul de activitate al CEC pentru anul 2018, Raportul 

privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în 

anul 2018, legitimații de serviciu, inclusiv pentru deputați, suvenire, 

ceai, apă, cafea pentru deservirea delegațiilor străine, confecționarea 

ștampilelor oficiale CEC, veioză pentru birou, distrugător de 

documente (shredder), prelungitor cu protecție, etc.) 

299,5 mii lei 

          

TOTAL cheltuieli pentru anul 2019 17263,7 mii lei 

          

Cod 250000 Subsidii  40000,0 mii lei 



 

 

  

cod 253000 Subsidii acordate organizaţiilor obşteşti (finanțarea partidelor 

politice) 
40000,0 mii lei 

          

TOTAL cheltuieli CEC, inclusiv subsidii pentru anul 2019 57263,7 mii lei 



  

 

 

 

               Anexa nr. 2 

      

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral  

pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

în anul 2019 

Activitatea 00408 Instruire în domeniul electoral      

Cod 211000 Remunerarea muncii  444,0 mii lei 

cod 211110 Salariul de bază 172,4 mii lei 

cod 211120 Sporuri și suplimente la salariul de bază 129,5 mii lei 

cod 211130 Ajutor material 26,9 mii lei 

cod 211140 Premieri 115,2 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 95,9 mii lei 

Cod 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 19,9 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii 1314,1 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale (abonament acces servicii internet,  servicii 

internet telefonie mobilă, abonament deservire a sistemului 

automatizat al evidenţei contabile, servicii de reînnoire a domenului, 

servicii de redesign a site-ului www.cicde.md, servicii de abonare la 

surse de informare cu plată biblioteca on-line, servicii de emitere a 

certificatelor SSL, servicii de transmisie live, servicii deservire a 

tehnicii de calcul și întreținere a serverului) 

132,9 mii lei 

cod 222220 
Servicii de telecomunicații (servicii telefonie fixă, servicii telefonie 

mobilă) 
19,7 mii lei 

cod 222400 

Servicii de transport (transport contractat, servicii de asigurare auto 

facultativă, servicii de asigurare auto obligatorie, revizia tehnică, 

taxa de drum) 

31,5 mii lei 

cod 222500 
Servicii de reparații curente (reparaţia mobilierului, reparaţia 

curentă a automobilului, servicii de reparaţii curente a încăperii) 
44,0 mii lei 

cod 222600 Formarea profesională (cursuri de instruire profesională) 120,0 mii lei 

cod 222720 Deplasări de serviciu peste hotare 145,9 mii lei 

cod 222940 
Servicii de pază (servicii de supraveghere a sistemului 

antiincendiar) 
1,2 mii lei 

cod 222970 Servicii bancare (deservirea băncii)  1,5 mii lei 

cod 222980 
Servicii poștale (abonare la revista Contabilitate şi audit, abonare la 

revista Monitorul fiscal) 
2,6 mii lei 

cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (servicii de arhivare,  servicii 

curăţenie auto, servicii de instruire la seminare, încărcarea 

cartuşelor, servicii de curăţenie inclusiv 27,5% de la angajator, 

servicii de traducere RO-RU/RU-RO inclusiv 27,5% de la angajator, 

servicii de coordonare a seminarelor, servicii de alimentaţie, servicii 

de conducător auto inclusiv 27,5% de la angajator etc.) 

814,8 mii lei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod 310000 Mijloace fixe 51,4 mii lei 

cod 317110 
Procurarea activelor nemateriale (Licenţa WPLMS Learning 

Management System for WorldPress, licenţa Miscrosoft Office) 
51,4 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  130,0 mii lei 

cod 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 10,8 mii lei 

cod 332110 
Procurarea pieselor de schimb (piese de schimb auto pe parcursul 

anului) 
10,0 mii lei 

cod 336110 
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou 

(rechizite de birou, mărfuri de uz gospodăresc, cartridge etc.) 
45,4 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă potabilă, broşuri, felicitări, etc.) 63,8 mii lei 

  

TOTAL cheltuieli CICDE pentru anul 2019 2055,3 mii lei 



  

    

 

 

               Anexa nr. 3 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare 2019 
   

Activitatea 00062 Alegeri parlamentare 

1. Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 

Cod 281600 Remunerarea muncii  3104,5 mii lei 

cod 281600 
Plata a 35% conform art.23 alin. (2) din Codul electoral, precum și 

pentru orele extraprogram și zilele de odihnă  
3104,5 mii lei 

Cod 281600 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 713,8 mii lei 

Cod 281600 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 139,6 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii total  6062,7 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale (servicii de asigurare cu internet 51 CECE și 

2075 BESV, servicii de configurare a platformei tehnologice de 

rezervă în cadrul CTS, servicii VPS, balansare trafic de date între 

serverele WEB ale CEC,  servicii de securizare transport date, 

asigurarea a 4500 canale securizate de transport date VPN, 

asigurarea suportului 24 ore în ziua alegerilor, hosting dedicat 

cec.md, votează.md, mentenanța sistemului contabilitate 1C în 

perioada electorală pentru 51 CECE de niv. II) 

3155,0 mii lei 

cod 222220 

Servicii de telecomunicații  (convorbiri locale, cartele GSM pentru 

membrii CEC și aparatul CEC, asigurarea centrului de apel cu 200 

linii telefonice, asigurarea apelurilor de intrare-ieșire) 

77,3 mii lei 

cod 222300 Servicii de locațiune (locațiunea aparatului de cafea ) 50,0 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 45,9 mii lei 

cod 222920 
Servicii de protocol (servicii pentru primirea și deservirea 

delegațiilor străine) 
425,6 mii lei 

cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (activităţi pentru campania de 

informare şi educaţie electorală, servicii de logistică: transportare, 

încărcare, descărcare, verificare, stocare laptopuri, servicii  

reîncărcare cartuș HP Laser Jet M1120MFP, încărcare cartuș HP 

Laser Jet M1132,1020, P4015n, restabilirea ștampilelor de 

securizare pentru BESV) 

2308,9 mii lei 

Cod 281000 Capitolul alte cheltuieli curente 1106,2 mii lei 

cod 281900 
Alte cheltuieli curente, remunerarea  membrilor CEC, ore 

extraprogram și zile de odihnă lucrate 
471,8 mii lei 

cod 281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 634,4 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe  12000,0 mii lei 

cod 314110 
Procurarea maşinilor şi utilajelor (camere de supraveghere pentru 

BESV) 
12000,0 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  10114,1 mii lei 

cod 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 28.2 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou  187,5 mii lei 

cod 339110 

Procurarea altor materiale (invitații la votare, buletine de vot, 

legitimații, certificate pentru drept de vot, liste electorale (de bază, 

suplimentare, pentru votarea la locul aflării), procese-verbale pentru 

BESV, rapoarte BESV, bristoluri, acte de predare-recepționare, 

etichete de securizare, plicuri cu fereastră pentru distribuirea 

parolelor) 

9898,4 mii lei 

Total cheltuieli efectuate de CEC 33240,9 mii lei 
  



2. Cheltuieli pentru activitatea unui consiliu electoral de circumscripţie 

Cod 220000 Bunuri și servicii  8,6 mii lei 

cod 222210 
Servicii informaționale, asigurarea cu acces la internet pentru 

aparatul CECE  
0,6 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice CECE  4,0 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 4,0 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  227,8 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

227,8 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  12,9 mii lei 

cod 331110 Combustibil  9,5 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou  2,6 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,8 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral de circumscripție  249,3 mii lei 

Total pentru 51 CECE 12714,8 mii lei 
          

3. Cheltuieli pentru activitatea unui birou electoral al secției de votare 

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,5 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice BESV  0,2 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 0,3 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  22,9 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

22,9 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  3,1 mii lei 

cod 331110 Combustibil 1,9 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou  0,8 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,4 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare 26,4 mii lei 

Total pentru 2075 BESV  54800,8 mii lei 
          

4. Cheltuieli pentru activitatea unui birou electoral al secției de votare peste hotarele tării 

Cod 220000 Bunuri și servicii  21,9 mii lei 

cod 222720 Deplasări de serviciu peste hotare 21,9 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  19,2 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și operatorii din cadrul BESV peste 

hotarele țării,  inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii 23% și prime de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală 4,5%) 

19,2 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1,1 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou  0,8 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,3 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare peste hotarele țării 42,2 mii lei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total pentru 150 BESV peste hotarele țării 6336,0 mii lei 
          

5. Cheltuieli ale CICDE pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 

Cod 281600 Remunerarea muncii  113,7 mii lei 

cod 281600 Plata  pentru orele extraprogram și zilele de odihnă 113,7 mii lei 

Cod  281600 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 26,2 mii lei 

Cod  281600 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 5,1 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii 2377,8 mii lei 

cod 222210 Servicii informaționale (linia telefonică de informare a alegătorilor) 1200,0 mii lei 

cod 222300 Servicii de locațiune 0,0 mii lei 

cod 222400 Servicii de transport 280,0 mii lei 

cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (servicii de traducere, servicii de 

alimentație - pauze de cafea, servicii de cazare a participanților la 

seminare) 

897,8 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  589,1 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou    mii lei 

cod 339110 

Procurarea altor materiale (materiale pentru instruire: broșuri pentru 

instruirea membrilor CECE, broșuri pentru instruirea membrilor 

BESV, certificate de participare) 

589,1 mii lei 

TOTAL cheltuieli CICDE pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare  
3111,9 mii lei 

 

Total cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare 

2019 
110204,4 mii lei 



     

 

 

               Anexa nr. 4 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 2019 
  

Activitatea 00063 Alegeri locale  

1. Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale 

Cod 281600 Remunerarea muncii  3954,3 mii lei 

cod 281600 
Plata a 35% conform art.23 alin. (2) din Codul electoral, precum și 

pentru orele extraprogram și zilele de odihnă  
3954,3 mii lei 

Cod 281600 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 909,5 mii lei 

Cod 281600 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 178,0 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii total  5832,8 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale (servicii de asigurare cu internet 35 CECE și 

2388 CECE I și BESV, servicii de configurare a platformei 

tehnologice de rezervă în cadrul CTS, servicii VPS, balansare trafic 

de date între serverele WEB ale CEC, servicii de securizare 

transport date, asigurarea a 4200 canale securizate de transport date 

VPN, asigurarea suportului 24 ore în ziua alegerilor, hosting dedicat 

cec.md, votează.md, mentenanța sistemului contabilitate 1C în 

perioada electorală pentru 35 CECE de niv. II) 

3170,0 mii lei 

cod 222220 

Servicii de telecomunicații (convorbiri locale, cartele GSM pentru 

membrii CEC și aparatul CEC, asigurarea centrului de apel cu 200 

linii telefonice, asigurarea apelurilor de intrare-ieșire) 

75,4 mii lei 

cod 222300 Servicii de locațiune (locațiunea aparatului de cafea ) 50,0 mii lei 

cod 222500 
Servicii de reparații curente (reparația curentă a laptopurilor 

destinate zilei alegerilor, imprimantelor și reciclarea cartușelor) 
250,0 mii lei 

cod 222710 Deplasări de serviciu în interiorul țării 31,5 mii lei 

cod 222920 
Servicii de protocol (servicii pentru primirea și deservirea 

delegațiilor străine) 
425,6 mii lei 

cod 222990 

Servicii neatribuite altor alineate (activităţi pentru campania de 

informare şi educaţie electorală, servicii de logistică: transportare, 

încărcare, descărcare, verificare, stocare laptopuri, servicii  

reîncărcare cartuș HP Laser Jet M1120MFP, încărcare cartuș HP 

Laser Jet M1132,1020, P4015n) 

1830,3 mii lei 

Cod 281000 Capitolul alte cheltuieli curente 1068,5 mii lei 

cod 281900 
Alte cheltuieli curente, remunerarea  membrilor CEC, ore 

extraprogram și zile de odihnă lucrate 
676,8 mii lei 

cod 281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 391,7 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe  965,4 mii lei 

cod 318110 Alte mijloace fixe (cabine de vot și alte mijloace fixe) 965,4 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  12211,4 mii lei 

cod 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 25,7 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou  362,5 mii lei 



cod 339110 

Procurarea altor materiale (invitații la votare, buletine de vot, 

legitimații, certificate pentru drept de vot, liste electorale (de bază, 

suplimentare, pentru votarea la locul aflării), procese-verbale pentru 

BESV, rapoarte BESV, bristoluri, acte de predare-recepționare, 

etichete de securizare, plicuri cu fereastră pentru distribuirea 

parolelor etc.) 

11823,2 mii lei 

Total cheltuieli efectuate de CEC 25119,9 mii lei 
 

2. Cheltuieli pentru activitatea unui consiliu electoral al circumscripţiei electorale de niv. II 

Cod 220000 Bunuri și servicii  9,1 mii lei 

cod 222210 
Servicii informaționale, asigurarea cu acces la internet pentru 

aparatul CECE (200 lei*3 posturi*3 luni) 
1,8 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice CECE  3,3 mii lei 

cod 222710 Deplasări în interiorul țării (4 pers. * 5 deplas. * 200 lei) 4,0 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  191,8 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) (11 memb. + 8 

unit. a aparatului) 

191,8 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  15,0 mii lei 

cod 331110 Combustibil 9,5 mii lei 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou  4,9 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea)  0,6 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral al circumscripției electorale de niv. II 215,8 mii lei 

Total pentru 35 CECE de niv. II 7554,1 mii lei 
   

3. Cheltuieli pentru activitatea unui consiliu electoral al circumscripţiei electorale de niv. I 

Cod 220000 Bunuri și servicii  1,3 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice CECE I 1,1 mii lei 

cod 222710 Deplasări în interiorul tarii  0,2 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  38,0 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali din cadrul CECE de nivelul I, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) (11 memb. + 2 

oper. + 1 șofer) 

38,0 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  3,1 mii lei 

cod 331110 Combustibil  1,9 mii lei 

cod 336110 Procurarea  rechizitelor de birou  0,8 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,4 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral al circumscripției electorale de niv. I 42,4 mii lei 

Total pentru 896 CECE de niv. I 38017,3 mii lei 
 

4. Cheltuieli pentru activitatea unui birou electoral al secției de votare  

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,2 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice  0,2 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  22,9 mii lei 



cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) (11 

memb. + 2 oper. + 1 sofer) 

22,9 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  2,9 mii lei 

cod 331110 Combustibil  1,9 mii lei 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou  0,6 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai cafea) 0,4 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare 25,9 mii lei 

Total pentru 1492 BESV  38672,7 mii lei 
 

Total cheltuieli efectuate de CECE pentru turul I de scrutin al alegerilor locale 

generale 
84244,1 mii lei 

 

5. Cheltuieli pentru activitatea unui consiliu electoral al circumscripţiei electorale de niv. II, turul II 

Cod 280000 Alte cheltuieli  61,9 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

61,9 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1,6 mii lei 

cod 336110 Procurarea  rechizitelor de birou  1,0 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,6 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral al circumscripției electorale de niv. II, turul 

II 
63,5 mii lei 

Total pentru 18 CECE de niv. II (50%) 1142,1 mii lei 
 

6. Cheltuieli pentru activitatea unui consiliu electoral al circumscripţiei electorale de niv. I, turul II 

Cod 280000 Alte cheltuieli  22,5 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

22,5 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  0,7 mii lei 

cod 336110 Procurarea  rechizitelor de birou  0,3 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,4 mii lei 

Total pentru un consiliu electoral al circumscripției electorale de niv. I, turul 

II 
23,2 mii lei 

Total pentru 448 CECE de niv. I (50%) 10402,6 mii lei 
 

7. Cheltuieli pentru activitatea unui birou electoral al secției de votare, turul II 

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,1 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice  0,1 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  19,8 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 

19,8 mii lei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1,2 mii lei 

cod 331110 Combustibil 0,6 mii lei 

cod 336110 Procurarea  rechizitelor de birou  0,2 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale (apă, ceai, cafea) 0,4 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare, turul II 21,1 mii lei 

Total pentru 730 BESV, turul II (50%) 15395,7 mii lei 
 

Total cheltuieli efectuate de CECE pentru turul II de scrutin al alegerilor 

locale generale (50%) 
26940,4 mii lei 

 

8. Cheltuieli pentru activitatea CICDE în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale 

generale 

Cod 281600 Remunerarea muncii  165,6 mii lei 

cod 281600 Plata pentru orele extraprogram și zilele de odihnă lucrate 165,6 mii lei 

Cod 281600 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 38,0 mii lei 

Cod 281600 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 7,5 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii total  2484,6 mii lei 

cod 222210 Servicii informaționale  909,0 mii lei 

cod 222300 Servicii de locațiune 66,0 mii lei 

cod 222400 Servicii de transport 189,0 mii lei 

cod 222990 Servicii neatribuite altor alineate 1320,6 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  999,6 mii lei 

cod 331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 2,6 mii lei 

cod 336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou  18,9 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale 978,1 mii lei 

Total cheltuieli efectuate de CICDE 3695,3 mii lei 
 

TOTAL CHELTUIELI pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale 

generale din 2019 
139999,7 mii lei 


