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Planul de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2011 

 

Nr. Activităţi Termen de 

realizare 

Executori Responsabili 

I. Consolidarea capacităţii 

instituţionale a Comisiei 

Electorale Centrale 

   

1.  Restructurarea Aparatului CEC:  

Elaborarea unei noi structuri 

Prezentarea schemei de încadrare 

spre avizare Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrul I Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

2. Aprobarea structurii Aparatului 

Comisiei Electorale Centrale 

După 

avizarea de 

către MF 

Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

3. Lansarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor publice 

vacante. 

La 

necesitate 

Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

4. Elaborarea şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Centrului de 

Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral  

Prezentarea schemei de încadrare 

spre avizare Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrul I Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

II. Revizuirea şi elaborarea 

cadrului normativ şi legislativ 

din domeniul electoral în 

vederea perfecţionării 

procedurilor electorale 

   

1. Ajustarea Regulamentelor şi 

Instrucţiunilor CEC  

Permanent Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

2. Ajustarea regulamentelor de 

activitate a direcţiilor şi secţiilor 

Aparatului CEC 

După 

aprobarea 

structurii 

Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor  

Conducerea 

CEC 

3. Avizarea proiectelor de acte 

normative şi legislative remise de 

către Parlament şi autorităţile 

publice centrale 

Permanent Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 



4. Elaborarea şi pregătirea 

propunerilor privind modificarea 

şi completarea Codului electoral 

Permanent Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

5. Asigurarea reprezentării Comisiei 

în procesele aflate pe rol în 

instanţele de judecată 

Permanent Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

6. Elaborarea Instrucţiunii privind 

ordinea de împachetare, sigilare şi 

transmitere a documentelor şi 

materialelor electorale la alegerile 

locale generale 

Martie-

aprilie 

Secţia alegeri 

şi 

referendumuri 

Conducerea 

CEC 

7. Elaborarea Regulamentului de 

organizare a sondajelor de opinie 

la ieşirea de la urne de tip exit-

poll 

Martie-

aprilie 

SECTS,  

Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

8. Elaborarea Regulamentului de 

acreditare a jurnaliştilor străini 

pentru reflectarea alegerilor 

Martie-

aprilie 

SECTS,  

Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

9. Elaborarea Regulamentului de 

organizare, menţinere şi utilizare 

a Registrului funcţionarilor 

electorali 

Trimestrul I Secţia alegeri 

şi 

referendumuri, 

Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

III. Pregătirea şedinţelor Comisiei  

Electorale Centrale şi 

asigurarea controlului asupra 

executării hotărîrilor adoptate 

   

1. Asigurarea elaborării proiectelor 

de hotărîri pentru examinare în 

şedinţele CEC; 

Avizarea/expertiza juridică a 

proiectelor de acte normative ce 

urmează a fi adoptate în cadrul 

şedinţelor CEC 

Permanent Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

conform 

competenţei, 

Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

2. Definitivarea hotărîrilor adoptate 

în şedinţele CEC şi pregătirea lor 

pentru semnare 

 

Permanent Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

conform 

competenţei 

Conducerea 

CEC 

3. Asigurarea distribuirii către 

destinatari a hotărîrilor adoptate 

şi plasarea lor pe Site-ul  oficial al 

CEC 

 

Permanent Direcţia 

management 

alegeri 

Secretarul 

CEC 



4. Asigurarea traducerii în limba 

rusă a setului de documente 

pentru publicare în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova 

Permanent Direcţia 

management 

alegeri 

Secretarul 

CEC 

5. Pregătirea şi remiterea către 

Curtea Constituţională a 

documentelor privind iniţierea 

procedurii de validare a 

mandatelor de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova 

în cazul declarării lor vacante 

După caz Secţia alegeri 

şi 

referendumuri, 

 

Secretarul 

CEC 

6. Asigurarea controlului asupra 

executării hotărîrilor adoptate de 

CEC 

Permanent Direcţia 

management 

alegeri 

Secretarul 

CEC 

7. Efectuarea analizei privind 

atribuirea mandatelor de consilier 

în consiliile raionale 

(municipale), orăşeneşti, săteşti 

(comunale) conform hotărîrilor 

adoptate de CEC  

Semestrial  Secţia alegeri 

şi 

referendumuri 

Secretarul 

CEC 

IV. Managementul resurselor 

umane 

   

1. Efectuarea procedurii de evaluare 

a performanţelor profesionale ale  

funcţionarilor publici 

Ianuarie Direcţia 

juridică  

Conducerea 

CEC 

2. Elaborarea şi prezentarea 

informaţiei privind rezultatele 

evaluării performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor 

Aparatului pentru anul 2010 

Ianuarie-

februarie 

Direcţia 

juridică 

Conducerea 

CEC 

3. Asigurarea stabilirii obiectivelor 

şi a indicatorilor de performanţă, 

completarea fişei de evaluare, 

precum şi acordarea asistenţei 

metodologice tuturor factorilor 

implicaţi în procesul de evaluare 

pentru anul 2011 

Ianuarie -

februarie 

Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

4. Vizarea fişelor de stabilire a 

obiectivelor şi a indicatorilor de 

performanţă ai funcţionarilor 

publici din cadrul aparatului CEC 

pentru anul 2011 

Ianuarie -

februarie 

  

5. Instruirea şi perfecţionarea 

funcţionarilor aparatului CEC 

Pe parcursul 

anului 

Şefii 

direcţiilor, 

Conducerea 

CEC 



(conform anexei, pag. 8) secţiilor 

6. Asigurarea desfăşurării 

procedurilor legale privind 

anunţarea funcţiilor publice 

vacante şi a condiţiilor de concurs 

pentru angajarea funcţionarilor în 

cadrul aparatului CEC. 

Pe parcursul 

anului, după 

necesitate 

Direcţia 

juridică 

 

 

Conducerea 

CEC 

 

 

  

V. Organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale generale 

  

 

 

1. Elaborarea Programului 

calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor prevăzute de Codul 

electoral privind organizarea 

alegerilor locale generale 

În perioada 

electorală 

Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

2. Conlucrarea cu administraţia 

publică locală în vederea 

întocmirii Registrului 

funcţionarilor electorali 

Semestrul I Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

3. Elaborarea şi implementarea 

campaniei de informare pentru 

alegerile locale generale  

Semestrul I Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat  

Secretarul 

CEC 

4. Realizarea unei campanii de 

informare privind implementarea 

registrului electronic 

Pe parcursul 

anului 

Direcţiile 

conform 

competenţelor 

Conducerea 

CEC 

5. Organizarea proiectelor pilot de 

implementare a registrului de stat 

al alegătorilor. 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

informatizare 

Secretarul 

CEC 

6. Continuarea lucrărilor de 

elaborare a sistemului i-voting. 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

informatizare 

Secretarul 

CEC 

7. Întocmirea calculelor preliminare 

privind determinarea volumului 

de tipărire a documentelor 

electorale pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor 

Aprilie Direcţia 

management 

alegeri  

Conducerea 

CEC 

8. Organizarea seminarelor de 

instruire pentru consiliile raionale 

Semestrul I Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

9. Elaborarea modelelor de 

documente electorale privind 

organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor 

Semestrul I Secţia alegeri 

şi 

referendumuri 

Secretarul 

CEC 

10. Efectuarea controlului asupra După Direcţia Conducerea 



executării hotărîrilor instanţelor 

de judecată privind validarea 

mandatelor de primar şi consilier 

alegeri management 

alegeri 

CEC 

11. Întocmirea listelor electorale 

conform art. 39, modificat, 

menţinerea lor 

cel tîrziu la  

1 martie 

2011 

Direcţia 

informatizare 

Conducerea 

CEC 

12. Primirea, prelucrarea şi stocarea 

listelor electronice ale alegătorilor 

februarie-

martie  

Direcţia 

informatizare 

Conducerea 

CEC 

 VI. Editarea şi publicarea 

materialelor  

   

1. Editarea culegerii de documente 

cu privire la alegerile 

Parlamentului Republicii 

Moldova din 28 noiembrie 2010 

„ELECTORALA 2010” 

februarie-

martie 

Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

2. Elaborarea materialelor şi 

editarea Buletinului informativ al 

CEC 

Pe parcursul 

anului 

Aparatul CEC  Conducerea 

CEC 

3. Elaborarea şi publicarea 

materialelor instructive pentru 

membrii consiliilor electorale de 

circumscripţie şi birourilor 

electorale ale secţiilor de votare la 

alegerile locale generale 

Semestrul I Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

4. Pregătirea şi editarea materialelor 

informative pentru observatori 

 

Trimestrul 

II 

Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat 

Secretarul 

CEC 

VII Activităţi organizatorice    

1. Organizarea unei conferinţe de 

presa dedicata totalurilor 

activităţii in mandatul actual al 

CEC 

Trimestrul I Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat  

Secretarul 

CEC 

2. Planificarea strategică a activităţii 

CEC pentru anii 2011-2013 

 

Semestrul I Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

3. Organizarea activităţilor de 

analiza a evenimentelor electorale 

desfăşurate in anul 2010   

Trimestrul I Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Conducerea 

CEC 

4. Organizarea „Zilei internaţionale 

a alegerilor” 

  

3 februarie  

(Prima zi de 

joi din luna 

februarie)  

Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

5. Organizarea acţiunii anuale „Ziua Septembrie Direcţia Conducerea 



tînărului alegător” – noiembrie   management 

alegeri 

CEC 

6. Organizarea concursului „Cel mai 

reuşit slogan pentru campania de 

educaţie civică la alegerile 

locale” 

Trimestrul I Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

   

7. 

Organizarea concursului „Cel mai 

bun poster motivaţional la 

alegerile locale” 

Trimestrul I Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

8. Colaborarea cu instituţiile de 

informare în masă în vederea 

reflectării corecte a activităţii 

Comisiei Electorale Centrale 

Pe parcursul 

anului 

Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat 

 Conducerea 

CEC 

1.  

9. 

Colaborarea cu organizaţiile 

neguvernamentale calificate în 

vederea organizării activităţilor 

de educaţie civică  

Pe parcursul 

anului 

Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat 

Conducerea 

CEC 

10. Colaborarea cu instituţiile 

administraţiei publice centrale şi 

locale în vederea organizării 

activităţilor de educaţie civică 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

11. Organizarea briefingurilor, 

conferinţelor de presă, pregătirea 

şi expedierea comunicatelor de 

presă 

Pe parcursul 

anului 

Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat 

Secretarul 

CEC 

12. Asigurarea funcţionării Centrului 

de Informare a cetăţenilor 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

13. Asigurarea transparenţei în 

activitatea CEC  

Asigurarea publicării informaţiei 

privind activitatea CEC pe pagina 

web; 

Publicarea tuturor hotărîrilor pe 

pagina web oficială a CEC; 

Publicarea informaţiei privind 

funcţiile vacante şi condiţiile de 

concurs 

Pe parcursul 

anului 

Direcţiile 

conform 

competenţelor 

Conducerea 

CEC 

14. Întreţinerea curentă a paginii 

WEB a CEC; 

Menţinerea tehnicii de calcul, a 

echipamentului de tipărire şi alt 

echipament din cadrul CEC; 

Menţinerea poştei electronice 

Permanent  Direcţia 

informatizare 

Secretarul 

CEC 



corporative pentru funcţionarii 

CEC; 

15. Asigurarea activităţii arhivei CEC  Permanent Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

16. Pregătirea documentaţiei necesare 

desfăşurării procedurilor legale de 

achiziţii publice. Asigurarea 

încheierii şi înregistrării 

contractelor de achiziţii publice  

Semestrul I 

 

Direcţia 

juridică  

Secretarul 

CEC 

17. 

 

 

Pregătirea pentru crearea 

Centrului de instruire continuă în 

domeniul electoral 

Pe parcursul 

anului 

  

18. Pregătirea materialelor şi a 

logisticii pentru deplasările 

delegaţiilor CEC în vederea 

monitorizării alegerilor în alte 

state, participării la conferinţe şi 

seminare şi  schimbului de 

experienţă (conform anexei pag.8, 

conform finanţării)  

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

management 

alegeri 

Conducerea 

CEC 

19. Prezentarea rapoartelor de 

activitate  

Trimestrial Direcţiile, 

Secţiile CEC 

Secretarul 

CEC 

20. Pregătirea materialelor pentru 

elaborarea raportului de activitate 

a CEC pentru anul 2011 

 

Decembrie Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Secretarul 

CEC 

21. 

 

 

Elaborarea planului de activitate a 

CEC pentru 2012 

Decembrie Şefii 

direcţiilor, 

secţiilor 

Secretarul 

CEC 

9. Acreditarea observatorilor 

naţionali şi internaţionali în 

vederea monitorizării campaniei 

electorale pentru alegerile locale 

generale din 2011 şi înregistrarea 

interpreţilor 

Trimestrul I Secţia educaţie 

civică, 

traininguri şi 

secretariat 

Secretarul 

CEC 

 

 

 

 



Anexă  

Calendarul deplasărilor planificate pentru 2011 

Monitorizarea alegerilor: 

Ţara Tipul alegerilor Data 

Republica Irlanda Parlamentare  Ianuarie 2011 

Republica Estonia Parlamentare Martie 2011 

Republica Finlanda Parlamentare Martie 2011 

Republica Turcia Parlamentare Iulie 2011 

Republica Elenă Parlamentare Septembrie 2011 

Republica Bulgaria Prezidenţiale Octombrie 2011 

Republica Irlanda Prezidenţiale Octombrie 2011 

Republica Poloneză Parlamentare Octombrie 2011 

Federaţia Rusă Parlamentare Decembrie 2011 

Regatul Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de 

Nord 

Referendum 2011 

 

Participare la conferinţe şi la vizite de lucru: 

 

1. 15-18 iunie 2011, Budapesta, Republica Ungară - cea de-a 20-a Conferinţă 

jubiliară a ACEEEO.  

2. 2011, Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă) - seminar organizat pentru 

observatorii internaţionali şi consultanţii din domeniul alegerilor în organele 

puterii de stat ale statelor-membre ale CSI; 

3. 2011- Forumul pentru viitorul democraţiei, organizat de Consiliul Europei 

4. 2011 - Conferinţa Organizaţiei Electorale Globale şi IDEA; 

5. 2011, Paris (Franţa) - Simpozion, Centrului de Studii Comparative privind 

Alegerile; 

6. vizită de lucru la Riga (Letonia), pentru realizarea obiectivelor acordului 

bilateral de colaborare a Comisiilor Electorale Centrale a Republicii 

Moldova şi a Letoniei; 

7. vizită de lucru la Kiev (Ucraina), pentru realizarea obiectivelor acordului 

bilateral de colaborare a Comisiilor Electorale Centrale a Republicii 

Moldova şi a Ucrainei; 

8. vizită de lucru la Sarajevo (Bosnia şi Herzegovina), pentru realizarea 

obiectivelor acordului bilateral de colaborare a Comisiilor Electorale 

Centrale a Republicii Moldova şi a Bosniei şi Herzegovinei. 

 

 

 

http://www.electionguide.org/country.php?ID=105
http://www.electionguide.org/election.php?ID=1918
http://www.electionguide.org/country.php?ID=69
http://www.electionguide.org/country.php?ID=74
http://www.electionguide.org/country.php?ID=218
http://www.electionguide.org/country.php?ID=85
http://www.electionguide.org/country.php?ID=34
http://www.electionguide.org/country.php?ID=105
http://www.electionguide.org/country.php?ID=173
http://www.electionguide.org/country.php?ID=179
http://www.electionguide.org/country.php?ID=225

