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Anexa nr. 1 

 

STRUCTURA ŞI EFECTIVUL-LIMITĂ ALE APARATULUI  

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE  

 

Şef al Aparatului CEC –  1 post 

Direcţia management alegeri – 7 posturi  

Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale – 5 posturi 

Direcţia analiză şi documentare – 5 posturi 

Direcţia juridică – 6 posturi 

Direcţia financiar-economică – 6 posturi  

Serviciul metodologic şi rapoarte financiare 

Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media – 5 posturi  

Serviciul resurse umane – 1 post  

Serviciul audit intern – 1 post  

 

 

Anexa nr. 2 

 

STATUL DE PERSONAL AL APARATULUI COMISIEI ELECTORALE CENTRALE  

 

 

ŞEF AL APARATULUI CEC – funcţie publică de conducere 

 

DIRECŢIA MANAGEMENT ALEGERI 

Şef direcţie – funcţie publică de conducere 

Şef adjunct direcţie – funcţie publică de conducere 

Consultant principal – funcţie publică de execuţie 

Consultant superior – funcţie publică de execuţie 

Consultant 1 – funcţie publică de execuţie 

Consultant 2 – funcţie publică de execuţie 

Consultant 3 – funcţie publică de execuţie 

 

DIRECŢIA TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI GESTIONAREA LISTELOR 

ELECTORALE  

Şef direcţie – funcţie publică de conducere 

Sef adjunct direcţie – funcţie publică de conducere 

Consultant principal – funcţie publică de execuţie 

Consultant 1 – funcţie publică de execuţie 

Consultant 2 – funcţie publică de execuţie 

 

DIRECŢIA ANALIZĂ ŞI DOCUMENTARE 
Şef direcţie – funcţie publică de conducere 

Şef adjunct direcţie – funcţie publică de conducere 

Consultant principal – funcţie publică de execuţie 

Consultant – funcţie publică de execuţie 

      Specialist principal – funcţie publică de execuţie 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ 
Şef direcţie – funcţie publică de conducere 

Şef adjunct direcţie – funcţie publică de conducere  

Consultant principal – funcţie publică de execuţie 

Consultant superior – funcţie publică de execuţie 
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Consultant – funcţie publică de execuţie 

Specialist principal – funcţie publică de execuţie 

 

DIRECŢIA FINANCIAR – ECONOMICĂ 
Şef direcţie, contabil şef – funcţie publică de conducere 

Consultant superior - funcţie publică de execuţie 

Consultant - funcţie publică de execuţie 

SERVICIUL METODOLOGIC ŞI RAPOARTE FINANCIARE 
Şef adjunct direcţie, şef serviciu – funcţie publică de conducere 

Consultant superior - funcţie publică de execuţie 

Consultant - funcţie publică de execuţie 

 

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA 
Şef direcţie – funcţie publică de conducere 

Şef adjunct direcţie – funcţie publică de conducere 

Consultant superior 1 – funcţie publică de execuţie 

Consultant superior 2 – funcţie publică de execuţie 

Specialist principal – funcţie publică de execuţie 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Specialist principal – funcţie publică de execuţie 

 

SERVICIUL AUDIT INTERN 
  Auditor intern principal - funcţie publică de execuţie 
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