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Dragi prieteni,

La 21 noiembrie 1997 a fost adoptat Codul 
electoral (Legea nr.1381-XIII), care a unificat 
toate procedurile privind organizarea și 
desfășurarea alegerilor şi a referendumurilor în 
Republica Moldova. Prin această lege organică, 
a fost creată autoritatea de management 
electoral cu statut permanent – Comisia 
Electorală Centrală.

Cu acest prilej, adresez sincere felicitări 
tuturor alegătorilor Republicii Moldova, 
împreună cu urările de perseverență și 
rezultate fructuoase! Totodată, îmi exprim 
recunoștința față de toți cei care în aceste 
două decenii au fost implicați în organizarea 
și desfășurarea proceselor electorale din 
țară, și anume: funcționarilor electorali, 
reprezentanților autorităților publice centrale 
și celor locale, societății civile, organizațiilor 
internaționale, partenerilor de dezvoltare - 
pentru profesionalism, implicare și contribuție 
la buna organizare și desfășurare a alegerilor 
de la noi din țară. 

Oamenii în domeniul nostru de activitate 
reprezintă elementul de bază al sistemului, 
or cheia succesului Comisiei se datorează 
entuziasmului și tenacității fiecăruia dintre 
noi. CEC și-a stabilit obiectivul de a fi o 
instituție cu cei mai pregătiți funcționari în 
domeniul electoral și de a asigura instruirea 
continuă a tuturor membrilor organelor 
electorale, precum și a altor subiecți cu 
atribuții la realizarea procesului electoral. Un 
alt obiectiv al Comisiei se referă la sporirea 
gradului de alfabetizare generală a cetățenilor 
privind subiectele electorale, alegătorii fiind 
participanții cu drepturi depline și, probabil, 
cei mai interesați de acest proces. În prezent, 
putem asigura procese mult mai eficiente, ce țin 
de prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
alegătorilor, corectitudinea numărării voturilor, 
întregul proces de votare. În ciuda deficiențelor 
existente și a unei doze de scepticism, sunt 
absolut convinsă că introducerea și folosirea 
cît mai largă a noilor tehnologii ne va permite 
să accedem pe lista statelor înalt dezvoltate.

Am trecut prin perioade deloc ușoare, 
am suportat împreună cu cetățenii furtuni 
politice și economice, am rezistat presiunilor 
politice și manifestărilor intolerante în cadrul 
proceselor electorale. Pe parcursul activității 
am reușit, cu suportul donatorilor și al 
partenerilor de dezvoltare, să ne consolidăm 
și să ne dezvoltăm capacitățile profesionale 
și cadrul electoral pentru a oferi dreptul la 
vot, indiferent de gen, vîrstă și convingeri. În 
concurența politică și electorală, a ideilor și 
a preferințelor, întotdeauna există perdanți 
și câștigători, iar nemulțumiri și critici vor fi 
mereu. CEC a fost și va fi obiectul atenției 
sporite, inclusiv al criticilor. Cu toate acestea, 
totalizînd rezultatele obținute, îmi permit să 
afirm că CEC își îndeplinește corect sarcinile 
în asigurarea exprimării libere a convingerilor 
electorale ale cetățenilor Republicii Moldova.

Ne-am gîndit ca actualul Buletin informativ 
să cuprindă o retrospectivă a evenimentului 
dedicat celor 20 de ani de activitate permanentă 
a Comisiei Electorale Centrale. Acesta începe 

MESAJUL PREȘEDINTEI COMISIEI ELECTORALE CENTRALE, ALINA RUSSU
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cu o scurtă descriere a festivității și fragmente 
din mesajele de felicitare ale invitaților la 
eveniment. Veți putea urmări, prin intermediul 
secvențelor, derularea evenimentului, 
instantaneele surprinse de la masa rotundă 
„Bunele practici în promovarea egalității de 
gen în procesele electorale”. 

De asemenea, vom acorda atenție atît 
trecutului, cît și prezentului, povestind despre 
activitatea Comisiei Electorale Centrale 
comprimată în 20 de istorii: începînd cu 
lucrurile deja realizate din momentul fondării 
CEC pînă la ce avem în prezent constituit. 
Astfel, pe parcursul acestor ani, CEC a 
acumulat o experiență amplă: a organizat și 
desfășurat toate tipurile de scrutine - alegeri 
locale, referendumuri, alegeri parlamentare, 
alegeri prezidențiale, a consolidat capacitățile 
instituționale, s-a aliniat progreselor 
tehnologice și inovațiilor în materie de 
organizare a alegerilor, a implementat 
sistemul integrat de management al calității 
și securității informației, a constituit Centrul 
de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, a 

modernizat și uniformizat dotările secțiilor de 
votare, a pus la dispoziția acestora pe perioada 
funcționării lor laptopuri pentru conexiunea cu 
sistemul electronic gestionat de CEC, a sporit 
accesibilitatea procesului de vot, a extins 
colaborarea internațională și a îmbunătățit 
imaginea pe plan internațional, a contribuit la 
realizarea principiului egalității de gen, a inițiat 
crearea Asociației Internaționale de a Femeilor 
din Managementul Electoral, a îmbunătățit 
comunicarea internă și externă, a perfecționat 
cadrul legal, a asigurat exercitarea dreptului 
de vot în afara țării, a instruit mii de funcționari 
electorali și a organizat acțiuni de informare 
electorală și educație civică.

Am făcut tot posibilul să ne puteți urmări 
constant pe parcursul acestor ani, dar mai 
ales în timpul evenimentelor electorale. Vom 
rămîne și în continuare o instituție profesionistă, 
integră, deschisă și transparentă, care optează 
pentru o comunicare și informare corectă a 
publicului larg asupra tuturor aspectelor de 
activitate cu respectarea întregului ansamblu 
de legi ale Republicii Moldova.
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Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate 
permanentă, Comisia a organizat, cu suportul 
PNUD Moldova, festivitatea consacrată 
acestei date. Evenimentul s-a desfășurat la 
16 octombrie 2017 în sala de conferinţe a 
Hotelului Radisson Blu Leogrand.

Ceremonia a început cu intonarea imnului 
de stat de către formația ”Brio Sonores” și 
prezentarea filmului ”CEC la 20 de ani de 
activitate permanentă”, după care președinta 
CEC, Alina Russu, a salutat prezența corpului 
diplomatic, reprezentanților societății civile, 
partidelor politice, judecătorilor de la Curtea 
Constituţională, funcționarilor electorali, 
oficialilor din partea autorităților publice 
centrale și locale, partenerilor de dezvoltare, 
mass-media, actualilor și foștilor angajați ai 
CEC. 

În cadrul ceremoniei, cu un mesaj de felicitare 
au venit mai mulți oficiali, inclusiv președintele 
Parlamentului, Andrian Candu, care a oferit 
și cîteva distincții. Cea mai înaltă distincție 
a Parlamentului, Diploma de onoare, a fost 
acordată domnului dr. Iurie Ciocan, membru 
CEC. Diplome de gradul I au primit doamna 
Natalia Iuraș, directoarea Centrului de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral, doamna 
Ludmila Lupașcu, șefa Aparatului CEC, și 
doamna Cristina Angheli, șefa Direcției analiză 
și documentare din cadrul Aparatului CEC.

Și Comisia Electorală Centrală a acordat 
distincții. Diplome de onoare au primit mai 
mulți reprezentanți ai instituţiilor de stat şi ai 
societăţii civile care s-au remarcat printr-un 
aport apreciabil la îmbunătăţirea funcţionării 
CEC. Vicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru, 
a mulțumit tuturor actorilor implicați în 
activitatea electorală, menționînd că în acești 
20 de ani de activitate permanentă Comisia 
a colaborat cu foarte multe instituții. Au fost 
dezvoltate relații de parteneriat care au ajutat 
Comisia să crească pe plan internațional, dar 
și să-și îmbunătățească imaginea pe plan 
național. Succesul pe care l-a obținut CEC 
în acești ani se datorează în foarte mare 
măsură și asistenței din partea partenerilor 
de dezvoltare, colaborării cu societatea civilă, 

SECVENȚE DE LA EVENIMENTUL CONSACRAT ÎMPLINIRII 
A 20 DE ANI DE ACTIVITATE PERMANENTĂ 

A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

autoritățile publice centrale și mass-media. S-a 
decis acordarea unui număr de 20 de diplome 
de onoare, prin analogie cu cifra simbolică de 
20 de ani de activitate permanentă a Comisiei. 
Au primit diplome de onoare din Partea 
Comisiei, după cum urmează: 

1. Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) – pentru contribuție 
adusă ce a poziționat CEC printre liderii de 
talie internațională în dezvoltarea și utilizarea 
instrumentelor IT pentru gestionarea alegerilor. 

2. Oficiul Consiliului Europei – pentru asistenţa 
şi suportul financiar oferit, acestea fiind 
esenţiale pentru dezvoltarea şi implementarea 
proiectelor în derulare ale Comisiei.

3. Delegația Uniunii Europene în Republica 
Moldova – pentru asistență acordată în 
materie electorală. 

4. Asociația Promo-LEX – pentru eforturile 
de monitorizare a alegerilor ce a contribuit la 
garantarea respectării principiului transparenței 
și legitimității alegerilor.

5. Asociația pentru Democrație Participativă 
ADEPT – pentru implicare în acţiunile de 
instruire, educaţie civică şi informare electorală 
promovate de Comisia Electorală Centrală. 

6. Instituția Publică a Audiovizualului 
Compania Teleradio-Moldova – pentru 
contribuția adusă la cultivarea normelor de 
educaţie civică şi la fortificarea democraţiei în 
Republica Moldova, în special în desfășurarea 
activităților electorale.

7. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene – pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor în secţiile de votare constituite în 
străinătate.

8. Agenția Servicii Publice – pentru fortificarea 
eforturilor privind actualizarea datelor despre 
cetățeni.

9. Centrul de Telecomunicaţii Speciale – pentru 
asigurarea securității cibernetice a sistemului 
informațional în sediul Comisiei Electorale 
Centrale în limitele sistemului de telecomunicații 
al autorităților administrației publice.
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10. Ministerul Afacerilor Interne – pentru 
asigurarea securității și ordinii publice, inclusiv 
escortarea transportării buletinelor de vot 
și asigurarea integrității acestora și a altei 
documentații electorale, păstrării bunurilor 
materiale electorale.

11. Curtea Constituțională – pentru asigurarea 
armoniei sociale și a drepturilor constituționale 
ale tuturor cetățenilor.

12. Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională USAID – 
pentru suportul oferit în dezvoltarea 
profesională a funcționarilor electorali și 
asistență în domeniul instruirii electorale. 
13. Ambasada Suediei în Republica Moldova 
– pentru îmbunătățirea și modernizarea 
proceselor electorale, în special în domeniul 
egalității de gen.

14. Ambasada Norvegiei în Republica 
Moldova (cu sediul la Bucureşti) – pentru 
colaborare și suport.

15. Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord în Republica Moldova 
– pentru contribuție financiară în asigurarea 
accesibilității procesului electoral.

16. Ambasada Regatului Țărilor de Jos 
în Republica Moldova – pentru asistență 
acordată în materie electorală. 

17. Alianța INFONET – pentru efortul depus 
la sporirea accesibilității procesului electoral.

18. Consiliului Coordonator al Audiovizualului 
- asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi 

imparţiale a campaniei electorale, promovarea 
libertăţii de exprimare şi pluralismului politic.

19. Curtea Supremă de Justiție – pentru 
echilibru, echidistanță și imparțialitate în 
procesul soluționării litigiilor electorale.

20. Domnului Paul DeGregorio, expert 
electoral, Secretariatul A-WEB – pentru 
suportul acordat la perfecționarea legislației 
electorale.

În cadrul evenimentului, directorul executiv 
al Asociației pentru Democrație Participativă, 
Igor Boțan, a făcut o retrospectivă a istoriei 
Codului electoral, de asemenea a prezentat 
cartea ”Alegerile pluripartite în Republica 
Moldova”, considerînd că merită a fi puse 
în evidență și etapele pe care le-a parcurs 
societatea din actualele hotare ale țării în 
perioadele premergătoare independenței. 
Cartea reprezintă un scurt istoric al reprezentării 
cetățenilor în organele administrative și 
deliberative din ultimii mai bine de o sută de 
ani, este instructivă și utilă pentru a înțelege 
moștenirea pe care am primit-o în plan politic, 
ideologic și reprezentativ de la generațiile 
precedente.

Festivitatea a fost finalizată cu sesiunea 
”Evoluția procesului electoral din Republica 
Moldova prin prisma instituțiilor partenere” 
unde fiecare vorbitor a menționat strînsa 
colaborare cu CEC, dar și fructificarea 
rezultatelor acestor colaborări.
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Andrian Candu,  
președintele Parlamentului  
Republicii Moldova: 

”Prioritatea noastră comună este să oferim cetățenilor 
condiții pentru exercitarea dreptului constituțional de 
a alege și a fi aleși la scrutine libere și corecte. Pentru 
asigurarea unui proces electoral modern cu rezultate 
credibile, este important să fie dezvoltate în continuare 
capacitățile Comisiei Electorale Centrale în controlul 
finanțării partidelor politice și a actorilor electorali.

Comisia Electorală Centrală a înregistrat performanțe în promovarea activă a 
drepturilor omului și egalității de gen, crearea, în premieră, a unui hub regional 
pentru instruirea funcționarilor electorali și promovarea democrației participative, 
lansarea programului de masterat în management politic și electoral, precum 
și crearea Asociației Internaționale a Femeilor în managementul electoral 
 (WEM International).

Aceste performanțe obținute de autoritatea electorală în ultimele două decenii 
sunt certificate prin includerea Comisiei Electorale Centrale în Sistemul Integrat de 
Management al Calității și Securității Informației. Politicile incluzive promovate de 
CEC sporesc gradul de implicare a alegătorilor în viața politică a țării”.

Andrei Galbur,  
Viceprim-ministru, Ministru al afacerilor externe  
și integrării europene:

 „Vreau să constat cu satisfacție că, în toți acești 20 
ani, instituțiile noastre, Comisia Electorală Centrală și 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, au 
conlucrat foarte activ și strâns. Nu întotdeauna situațiile 
erau simple, dar anume grație acestei comunicări 
și acestei cooperări am reușit să identificăm soluții. 
Desigur că, atunci când vorbesc de această cooperare 

și comunicare, ea nu vizează doar activitățile pe plan intern, dar și mobilizarea și 
organizarea activităților ce vizează cetățenii aflați peste hotarele țării. 

Anume dialogul la care mă refer și interacțiunea dintre Comisia Electorală Centrală 
și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a contribuit la majorarea 
numărului de alegători care participă la procesul de vot în afara țării. S-a început 
cu sub două mii de alegători și acum avem peste 100 de mii”.
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Veaceslav Zaporojan,  
judecător la Curtea Constituțională:

„Comisia Electorală Centrală s-a format ca o instituție bine 
organizată, care are la îndemână cele mai bune practici 
internaționale în domeniu. Viitorul scrutin parlamentar din 
anul 2018 va fi o provocare pentru Comisie, prin aplicarea 
sistemului electoral mixt. Și în cadrul campaniei electorale 
CEC va avea un cuvânt de spus în buna desfășurare și 
organizare a alegerilor parlamentare”.

Dafina Gercheva,  
coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta 
permanentă PNUD Moldova:

”La aniversarea a douăzeci de ani a Comisiei Electorale 
Centrale, constat că pentru mai bine de un deceniu PNUD 
este un partener de încredere al Comisiei Electorale 
Centrale, cooperând pentru a consolida procesele 
democratice în Moldova. Privind în urmă, notăm unele 
realizări importante, posibile datorită eforturilor comune. 
În urma adoptării în 2008 a Legii nr. 101 privind Concepția 
Sistemului Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” 
(SIASA), Comisia Electorală Centrală s-a angajat într-o 

călătorie complexă de reformare, restructurare și îmbunătățire a proceselor interne 
de administrare electorală, prin utilizarea sistemelor informaționale. 

Totodată, constat că CEC a devenit o instituție model privind egalitatea de gen 
în țară, adoptând standarde și norme interne privind egalitatea de gen. În același 
timp, formarea funcționarilor electorali a devenit o prioritate a managementului 
electoral, care se bazează acum pe module de învățare electronică și IT și furnizează 
personal electoral calificat. Ajustarea materialelor educaționale și de vot, precum 
și a secțiilor de vot pentru necesitățile persoanelor cu dizabilități este de apreciat, 
sporind nivelul de incluziune. 

 În 2016, Comisia Electorală Centrală a adoptat „Regulamentul privind accesibilitatea 
procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități”. În ultimii doi ani, cu sprijinul 
nostru, Comisia Electorală Centrală a acceptat o altă provocare prin cooperarea cu 
alte instituții și agenții de stat pentru a îmbunătăți în continuare calitatea datelor 
privind populația și pentru a asigura o exactitate și mai mare a Registrului de Stat 
al Alegătorilor. Această abordare comprehensivă va stabili standarde regionale în 
administrarea și gestionarea proceselor electorale.” 
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Igor Boțan,  
directorul Asociației pentru Democrație Participativă:

”Am fost implicat în procesele electorale din Republica 
Moldova din 1993, pe atunci lucram la Cancelaria de 
Stat, în Secția de analiză politică și în acea perioadă 
Republica Moldova a fost vizitată de reprezentanții 

Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES). Acea vizită se datorează 
invitației pe care le-a adresat-o vicepreședintele Parlamentului de atunci, dl Victor 
Pușcaș. Acest lucru este foarte important ca să înțelegem cum a început cooperarea 
internațională a instituțiilor electorale cu țara noastră și o zic asta într-un context 
foarte special.

Este un merit al Comisiei Electorale Centrale că a putut să-și desfășoare activitatea 
de o așa manieră, încît partenerii de dezvoltare să ofere cu încredere resurse de 
tot felul: financiare, de expertiză, suport tehnic s.a.m.d. Faptul că atîtea instituții 
internaționale, parteneri de dezvoltare investesc în Comisia Electorală Centrală și 
în procesul electoral din Republica Moldova este un indice demn de apreciere. 
Nimeni însă nu trebuie să-și imagineze că suportul internațional a prevalat asupra 
efortului din țara noastră de a avea un proces electoral liber, corect și o legislație 
performantă.

Am fost rugat de CEC să aștern pe hîrtie istoria succintă a procesului electoral 
din Republica Moldova, cum s-a derulat acel proces de elaborare a legislației, de 
organizare a alegerilor, de implicare a experților internaționali, care au fost etapele. 
Cu mare plăcere am făcut acest lucru și vreau să-l împărtășesc cu dvs. ca să vedeți 
că etapele au fost absolut naturale și au pornit de la contextul în care se afla țara 
noastră. După ce am terminat această fază, mi-am dat seama că procesele electorale 
în Republica Moldova au avut loc și pînă la Declarația de independență. Am făcut 
o incursiune în istorie de cînd pe meleagurile noastre se desfășoară alegeri, nu ca 
cele din ziua de azi, dar totuși au fost alegeri. Partea despre experiența noastră 
electorală de mai bine de o sută de ani se bazează pe studiul făcut de profesorul 
Mihai Cernencu, istoric de profesie. Am făcut abstracție de regimurile politice, 
jurisdicționale în care s-a aflat țara noastră și m-am străduit să fiu cît se poate de 
apolitic, astfel încît procesul electoral să vă apară ca unul absolut natural și care 
ieșea din contextele din vremea respectivă. Această lucrare a fost tipărită sub formă 
de broșură și astăzi a fost distribuită tuturor participanților. 

Vreau sa vă asigur că am avut o cooperare îndelungată în acești 24 de ani cu toți 
conducătorii Comisiei Electorale Centrale, am avut această experiență frumoasă și 
mă simt onorat să fiu parte a acestui proces. 

Vă mulțumesc mult!” 
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François Friederich,  
şeful Departamentului Asistență Electorală, 
Directoratul General II – Democrație, Oficiul 
Consiliului Europei:

”Comisia Electorală Centrală este un partener important 
pentru Consiliul Europei. Am colaborat cu CEC timp de 

mulți ani, împărtășind aceleași valori ale democrației, drepturilor omului și statului 
de drept. E adevărat că nu există democrație adevărată fără alegeri corecte, însă, de 
asemenea, este adevărat că și  organizarea și desfășurarea alegerilor este posibilă 
doar cu ajutorul unei instituții electorale solide și funcționale. Comisia Electorală 
Centrală este o autoritate bine organizată și eficientă care contribuie la consolidarea 
instituțiilor democratice din Republica Moldova.

De-a lungul anilor, cu CEC au colaborat diferite organisme ale Consiliului Europei, 
cum ar fi Comisia de la Veneția, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 
Congresul autorităților locale și regionale din cadrul Consiliului Europei și divizia 
mea de asistență electorală.

Suntem bucuroși să avem asemenea parteneri de încredere cum este Comisia 
Electorală Centrală. Împreună am implementat proiecte privind consolidarea 
capacităților instituționale ale Comisiei, îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul 
electoral, instruirea funcționarilor electorali, finanțarea partidelor politice și educația 
civică a alegătorilor. 

Profesionalismul CEC este un exemplu pentru celelalte țări și a devenit un punct 
de referință pentru alte autorități electorale. Eforturile pe care le-a depus CEC 
împreună cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral fac parte din 
povestea dumneavoastră de succes, pentru că ați înțeles clar necesitatea de a avea 
parteneri și colegi bine calificați. Suntem bucuroși să vă acordăm sprijinul nostru și 
în continuare, axîndu-ne pe prioritățile dumneavoastră.”
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Dragoş Vicol,  
preşedintele Consiliului Coordonator  
al Audiovizualului:

„De-a lungul timpului, Comisia Electorală Centrală 
și Consiliul Coordonator al Audiovizualului se află în 
relații de parteneriat în vederea asigurării condiţiilor 
corespunzătoare de exercitare a drepturilor electorale şi 
de desfăşurare a unor  alegeri libere și corecte. Aceste 
relații se concretizează prin acțiuni pragmatice și în strânsă 

legătură cu standardele și principiile europene pentru promovarea democrației 
și a alegerilor credibile. Astfel, întru asigurarea unei mai bune coordonări şi 
complementaritate în cadrul proceselor electorale, Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului adoptă Concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare, alegerile locale generale şi referendumurile republicane 
sau locale, pe care o prezintă Comisiei Electorale Centrale. Ulterior, CEC adoptă 
Regulamentul de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii aflați sub 
jurisdicția Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Codului electoral. 

Pe durata campaniilor electorale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
supraveghează, în baza Regulamentului aprobat de Comisia Electorală Centrală, 
ca radiodifuzorii să-și îndeplinească rolul vital în cadrul scrutinelor, deoarece ei sunt 
cei care informează alegătorii despre concurenţii electorali şi evoluţia campaniei, 
precum şi despre procesul electoral. Instituțiile audiovizuale oferă platforme 
candidaţilor pentru comunicarea mesajelor de campanie, a punctelor de vedere 
ale diferitelor grupuri politice, dar şi despre evoluţiile politice din țară.

Dreptul la vot este unul fundamental și este consfințit în Constituția Republicii 
Moldova prin art. 38 alin. (1). În acest sens, CCA, alături de Comisia Electorală 
Centrală, își reconfirmă rolul de promotor al valorilor democratice şi de catalizator 
al cooperării în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Recent, 
CCA a modificat Decizia „Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz 
şi văz la serviciile de programe”, obligând posturile TV să asigure accesibilitatea 
persoanelor cu deficiențe de auz sau vedere la serviciile de programe în timpul 
campaniilor electorale.  

Accesul liber şi corect la mass-media nu implică numai alocarea timpilor de antenă, 
dar presupune şi corectitudine în programarea acestui acces pentru concurenții 
electorali, deoarece pentru formarea opiniilor, alegătorul trebuie să se informeze din 
timp şi din diverse surse, să participe la discuțiile privind problemele comunității. De 
aceea, radiodifuzorii informează săptămânal, prin intermediul rapoartelor, Comisia 
Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre timpii de 
antenă oferiți participanților la scrutine și mediatizarea campaniilor de educare a 
alegătorilor.

Avem speranța și convingerea că atât Comisia Electorală Centrală, cât și Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului, vor conlucra și în continuare în vederea facilitării 
relaționării și cu alte instituții care au la bază principiile drepturilor omului, egalității, 
nediscriminării, durabilității, bunei guvernări și coerenței politicilor în favoarea 
asigurării corectitudinii procesului electoral”. 
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Paul DeGregorio, expert electoral, Secretariatul 
A-WEB, ex-preşedintele IFES:

”Eu știu că Republica Moldova, ca și orice alt stat, inclusiv 
țara mea de origine, a trecut prin perioade de dezvoltare 
economică și politică dificile. În procesul de organizare 
a alegerilor, Comisia Electorală Centrală a Republicii 
Moldova s-a confruntat cu mai multe provocări serioase, 
generate de către diferiți actori politici. Totodată, în fiecare 
caz de schimbare a guvernării, a existat o tranziție pașnică 

de putere, deoarece oamenii au avut încredere în CEC și în rezultatele alegerilor. 

Eu am venit pentru prima dată în Republica Moldova în anul 1995, pentru a oferi 
asistență tehnică. În 1996, am avut onoarea să particip la scrierea legii care a dus la 
constituirea Comisiei Electorale Centrale cu statut permanent. Aș dori să felicit CEC 
pentru dedicația demonstrată în serviciul poporului acestei mari națiuni.

Doamnă Președinte Alina Russu, vă felicit pe Dumneavoastră personal și pe foștii 
președinți și membri ai Comisiei Electorale cu ocazia acestui moment important în 
istoria democrației din Moldova. Vă mulțumesc pentru activitatea extraordinară pe 
care CEC continuă să o desfășoare în vederea democratizării Republicii Moldova.”

Arnis Cimdars,  
președintele Comisiei Electorale din Letonia:

”Эволюция - это фактически накопление опыта и опыта 
которого изначально у нас не было.

20 лет назад, когда оказалось, что то, что мы знаем о 
выборах, это не все и надо продвигаться дальше и очень 
быстрым шагом, то вопрос был: как, каким путем?

Эволюция или революция?

Эволюция идет долго, а революция быстро, но революция 
начинается быстро и быстро кончается, но не там, где 
хотелось. Поэтому, ответ на этот вопрос – Эволюция.

Не буду повторять все достижения, но хочу отметить отдел, который занимается международной 
деятельностью, который себя показал и теперь Молдову знают во всем мире. Также хочу отметить 
Центр непрерывного обучения, есть хорошие результаты по обучению местных комиссий и масс 
медиа и конечно же политиков.  

Страны Восточной и Центральной Европы этим развитием накопили большой опыт по 
администрированию и если долгое время в начале 2000-х годов Эстония была на первом месте 
и заслуженно по электронному голосованию, то несколько лет назад Молдова встала на первое 
место с электронным регистром избирателей и можно уже учиться у неё и набирать опыт.  

На сегодняшний день очень многое достигнуто, и мы находимся на хорошей позиции с которой 
хорошо и далеко видно, мы умные, мы хорошо видим, потому что стоим на плечах у гигантов 
предыдущих поколений. Хочу пожелать, чтобы нам удалось стать гигантами, на плечах которых 
встанут наши дети и могли бы нами гордиться. 

Удачи в работе!”
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Pavel Postică,  
director de programe, Asociația ”Promo-LEX”

”Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate a Comisiei, 
felicit pe toți cei care au contribuit la construcția procesului 
electoral în Republica Moldova. Consider că, într-adevăr, 
avem un proces electoral destul de bun și ceea ce mă 
bucură este că autoritățile noastre depun efort pentru a-l 
perfecționa continuu. 

Asociația Promo-LEX, pe care o reprezint, activează din 
2009 pe domeniul monitorizării alegerilor și deja colaborăm cu a treia componență 
a CEC. Îi urez Comisiei să-și atingă dezideratul de a avea funcționari electorali 
permanenți în teritoriu, pentru că acest lucru va influența benefic procesul electoral. 

Dacă în 2009 Comisia Electorală Centrală reacționa post-factum la anumite situații 
critice, acum vedem reacții pro active. Comisia ia măsuri preventive pentru a nu 
admite astfel de situații. Îmi amintesc cînd la secțiile de votare din România se creau 
cozi imense la secțiile de votare, alegătorii trebuiau să depună declarații pe propria 
răspundere că nu au mai votat la acel scrutin și acest lucru încetinea procesul de 
vot. Și iată pentru alegerile din 2014 s-a găsit acea soluție de compromis: de a 
introduce o nouă rubrică în lista electorală unde cetățeanul confirmă prin semnătură 
că este avertizat despre răspunderea ce o poartă pentru votul multiplu.

Aș vrea să menționez că alegătorii dau dovadă de încredere în procesul electoral 
prin prezența lor la vot. Poate că este o prezență mică și am dori să fie mai mare, 
dar totuși prezența pe care o avem între 50-60% este destul de bună, pornind de 
la faptul că avem un număr mare de alegători peste hotarele țării. Și noi trebuie să 
facem tot posibilul ca ei să se implice mult mai activ în procesul electoral.

Mai sper să ajungem la acele timpuri cînd învinșii să-și recunoască înfrîngerea și să 
nu încerce să dea vina pe altcineva pentru înfrîngere decît pe propria prestație. 

Vreau să remarc profesionalismul Comisiei, al întregului aparat al Comisiei, dar și al 
majorității funcționarilor electorali, care manifestă profesionalism, știu să reacționeze 
adecvat la situații ieșite din tiparul standardului, datorită cunoștințelor, experienței 
și schimbului de experiență. 

Principala problemă de astăzi este protecția datelor cu caracter personal. Ceea 
ce ar trebui să fie un scut al cetățeanului în fața autorităților devine, cu regret, un 
gard de sîrmă ghimpată între autorități și cetățeni. Și aici ar trebui să revenim la 
normalitate și să nu clădim ziduri.

O altă provocare ține de finanțarea partidelor politice, a campaniilor electorale, iar 
aici avem progrese vizibile pe care trebuie să le salutăm, deși există încă destule 
neajunsuri pe acest segment și ar trebui să le înlăturăm cît mai repede. 

S-a menționat ceva mai devreme despre instruirea funcționarilor electorali și aici 
vreau să felicit CICDE pentru rezultate frumoase. Un om bine instruit trebuie să 
fie și bine remunerat. CEC ar trebui să ia în calcul majorarea alocațiilor pentru 
recompensa funcționarilor electorali.

Nu trebuie să uităm nici de accesibilitatea procesului electoral și la acest obiectiv 
CEC lucrează în continuu, dar totuși ar trebui să se acorde mai multă atenție, spre 
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exemplu, votării la domiciliu. Alegătorii aflați în străinătate, cei cu domiciliul în 
regiunea transnistreană, la fel, au nevoie de condiții pentru a se implica activ în 
viața politică din Republica Moldova. Și dezideratul votului electronic poate fi luat 
în calcul de către deputați așa încît el să devină nu doar un obiectiv al CEC, dar și 
unul național. 

Și nu în ultimul rînd, un subiect important este transparența listelor electorale 
și anume să punem la dispoziția concurenților electorali informația din listele 
electorale, astfel încît să evităm orice speculații după alegeri.  

În final aș vrea să spun că fiecare trebuie să contribuie la dezvoltarea procesului 
electoral din Republica Moldova, la creșterea accesibilității, la o libertate mai largă 
și la o corectitudine mai mare.

Vă mulțumesc mult!”

Petru Răilean,  
președintele Comisiei Electorale Centrale 2004-2005:

”CEC are misiunea importantă de a realiza politica 
electorală, pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor. O provocare pentru Comisie este implementarea 
votului la distanță și organizarea alegerilor parlamentare 
din 2018.”

Victor Puşcaş, 
ex-președintele Curții Constituționale:

”Codul electoral este un instrument democratic ce 
deschide posibilități tuturor concurenților electorali de a 
se manifesta, dar în același timp are rol de străjer pentru 
a veghea ca orice tentativă îndreptată împotriva statului 
să fie curmată.”
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MESAJ DE FELICITARE  
DIN PARTEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE DIN FEDERAȚIA RUSĂ
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MESAJ DE FELICITARE 

din partea filialei din Chișinău a Institutului internațional  
de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării  

drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale  
Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente (IIMDD AIP CSI)
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MESAJ DE FELICITARE 
DIN PARTEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE A BULGARIEI 
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SECVENȚE FOTO
 DE LA CONFERINȚA DEDICATĂ CELEI  DE-A 20-A ANIVERSĂRI  

DE ACTIVITATE PERMANENTĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

Intonarea imnului de stat, formația ”Brio Sonores”

 La deschiderea festivității Participanți la festivitate
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Viceprim-ministru, Ministru al afacerilor  
externe şi integrării europene,  

Andrei Galbur

Membri ai organelor electorale adresează președintei CEC, Alina Russu,  
mesaje de felicitare cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate permanentă a CEC

Vicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru, 
și judecătorul Curții Constituționale,  

Veaceslav Zaporojan

De la stînga la dreapta: foști funcționari și 
ex-membri ai CEC: L. Eșanu, E. Știrbu, 

A.Cobzaru, A. Artemii, C. Gurschii,  
S. Novac, T. Chișca-Doneva, I. Platon

Președinta Comisiei Electorale Centrale,  
Alina Russu
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Președintele Parlamentului, Andrian Candu, 
înmînează diplomă de gradul I șefei  
Aparatului CEC, Ludmila Lupașco

Președintele Parlamentului, Andrian Can-
du, înmînează diplomă de gradul I șefei 

Direcției analiză și documentare, Aparatul 
CEC, Cristina Angheli

De la stînga la dreapta: funcționari  
electorali – Leonid Mura, Gheorghe 

 Iosub, Tudor Bobeico

De la stînga la dreapta: vicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru, secretarul CEC, Veaceslav 
Agrigoroae, membrii CEC, Andrei Volentir și Vladimir Șarban, funcționarii electorali,  

Leonid Mura, Gheorghe Iosub și Tudor Bobeico

Acordarea diplomelor de către președintele 
Parlamentului, Andrian Candu
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De la stînga la dreapta: președintele 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, 

Dragoș Vicol; ex-funcționarul Autorității 
Naționale de Integritate, Anatolie Donciu; 

 ex-președintele Curții Constituționale, 
Dumitru Pulbere

Participante din partea Comisiei Electorale 
Centrale din Georgia

Directorul ”Filialei Societății Române de 
Televiziune” SRL - Studioul TVR din Chișinau, 

Liviu-Gabriel Fetter

De la stînga la dreapta: președintele CEC 
Ucraina, Mykhailo Okhendovskyi,  

și președintele CEC Letonia, Arnis Cimdars

Directorul Centrului Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal, ex-membru al 

CEC, Eduard Răducan; deputatul Parlamentului 
RM, ex-membrul CEC, Igor Vremea; 

președintele Instituţiei Publice Naţionale 
a Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova”, Olga Bordeianu

Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale 
din Kazahstan
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Ex-membri CEC: Constantin Gurschi  
și Svetlana Novac

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, 
Andrian Candu; Viceprim-ministru, Ministru 
al afacerilor externe şi integrării europene, 

Andrei Galbur; Coordonator rezident al ONU şi 
reprezentant permanent al Programului PNUD 
în R. Moldova, Dafina Gercheva; judecătorul 
Curții Constituționale, Veaceslav Zaporojan

Ex-președinte CECE Ocniţa, Alexei Galușca

Președinta CEC, Alina Russu,  
adresează mesaj de felicitare

Participanți din partea autorităților  
electorale din străinătate

De la stînga la dreapta: ex-președintele Curții 
Constituționale, Dumitru Pulbere; consilierul 
în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, 

reprezentant al Preşedintelui Republicii 
Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul, 

ex-membru al CEC, Maxim Lebedinschi
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De la stînga la dreapta: șeful Direcției Juridice, 
Parlamentul Republicii Moldova, Ion Creangă; 

membrul CEC, Vasile Gafton; ex-procurorul 
general, Corneliu Gurin

Vicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru; 
secretarul CEC, Veaceslav Agrigoroae

Ex-vicepreședintele CEC, Ștefan Urîtu; 
președintele Partidului Politic „PATRIA”, 

Emilian Ciobu

De la stînga la dreapta: Ambasadoarea Suediei 
în Republica Moldova, E.S., Signe Burgstaller; 
șefa adjunctă a Oficiului Consiliului Europei  

la Chișinău, Eva Gutjahr

Reprezentanți ai autorităților electorale din 
Albania, Azerbaidjan și Belarus

De la stînga la dreapta: funcționarii electorali – 
Lidia Bețivu, Stela Zabrean, Nicolae Catruc
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De la stînga la dreapta: directoarea adjunctă 
a CICDE, Doina Bordeianu; funcționarii 

CEC – Corneliu Pasat și Valentina Scobici; 
reprezentanta UN Women, Cristina Turcu

 De la stînga la dreapta: Aparatul CEC, Direcția 
comunicare, relații publice și mass-media –  

N. Pătrunjel, R. Sîrbu, C. Pasat, V. Scobici, A. Stajila

Reprezentanți ai autorităților electorale  
de peste hotare

De la stînga la dreapta: ex-funcționara CEC, 
Ludmila Eșanu; expertul electoral internațional, 

Paul DeGrigorio; ex-președintele CEC,  
Eugeniu Știrbu

Directoarea adjunctă a CICDE, Doina 
Bordeianu; reprezentantele CRDSE din 

Georgia – directoarea adjunctă,  
Nino Berulava, și directoarea, Natia Zaalishvili

Secretarul CEC, Veaceslav Agrigoroae; 
vicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru; 

președinta CEC, Alina Russu
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 De la stînga la dreapta: funcționari și voluntari CICDE – Victor Pruteanu, Natalia Țurcanu, 
Angela Caraman, Tatiana Corețcaia, Marcela Roșca, Anna Cazacu, Cristina Cucurudza, Doina 

Bordeianu, Natalia Iuraș, Aliona Plăcintă, Victoria Guțu, Andrei Melega

Vicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru, împreună cu funcționari electorali 
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Președintele AEP din România, 
Daniel Barbu; membrul 

CEC din Ucraina, Oleksandr 
Chupakhin

Acordarea diplomei CEC 
Ambasadei Regatului Țărilor 
de Jos în Republica Moldova

Acordarea diplomei CEC 
Oficiului Consiliului Europei 

la Chișinău

Acordarea diplomei CEC 
Asociației ”Promo-LEX”

Acordarea diplomei 
CEC Agenției Statelor 

Unite pentru Dezvoltare 
Internațională USAID

Acordarea diplomei CEC 
Asociației pentru Democrație 

Participativă ADEPT

Directorul executiv al Asociației ”Promo-LEX”, 
Ion Manoli; directorul Centrului de Investigații 

Sociologice și Marketing “CBS-AXA”, Ion Jigău

De la stînga la dreapta: Aparatul CEC, 
Direcția analiză și documentare – Angela 

Musteața, Viorica Zaharia, Cristina Angheli, 
Marcel Cristea, Tatiana Buecicu, Iana Cozîriuc
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De la stînga la dreapta: pr. CEC Letonia, Arnis 
Cimdars; dir. de program al Asociației ”Promo-

LEX”, Pavel Postică; dir. Asociației pentru 
Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan

De la stînga la dreapta: primul președinte al CEC, 
Vladimir Chictenco (1989-1993)  

și ex-funcționarul CEC, Alexandru Cobzaru 

De la stînga la dreapta: angajate ai CICDE - 
Tatiana Corețcaia, Cristina Cucurudza,  

Anna Cazacu 

 Președintele Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului, Dragoș Vicol, adresează mesaj 

de felicitare

 De la stînga la dreapta: 
Aparatul CEC, Direcția 

management alegeri – Dana 
Munteanu, Andrei Gasiuc, 

Galina Cebanachi, Alexandru 
Berlinschi, Dina Bunici, 

Marian Puiu, Daniela Buraga
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De la stînga la dreapta: 
membrul CEC, Vasile Gafton; 

ex-membrul CEC, Pavel 
Midrigan

De la stînga la dreapta: funcționara Aparatului 
CEC, Elizaveta Oțel; ex-funcționarul CEC, 

Alexandru Cobzaru

De la stînga la dreapta: funcționari ai Aparatului CEC – 
Dana Munteanu, Dina Bunici, Daniela Buraga,  

Andrei Constantin

Președinta CEC, Alina Russu, și reprezentanți 
ai autorităților electorale din Georgia  

și Azerbaidjan

 Echipa Proiectului „Consolidarea democrației 
în Moldova prin alegeri incluzive și 

transparente”, PNUD Moldova

Ex-funcționare a Aparatului CEC - Veronica 
Bejenaru și Ana Ceban



BULETIN INFORMATIV NR. 17

30

Ec
hi

pa
 A

pa
ra

tu
lu

i C
EC

 ș
i C

IC
D

E



BULETIN INFORMATIV NR. 17

31

Fo
to

 în
 g

ru
p:

 p
ar

tic
ip

an
ții

 la
 fe

st
iv

ita
te

a 
de

di
ca

tă
 îm

pl
in

iri
i a

 2
0 

de
 a

ni
 d

e 
ac

tiv
ita

te
 p

er
m

an
en

tă
  

a 
C

om
is

ie
i E

le
ct

or
al

e 
C

en
tr

al
e,

 R
ad

is
so

n 
B

lu
 L

eo
gr

an
d 

H
ot

el
, 1

6 
oc

to
m

br
ie

 2
01

7



BULETIN INFORMATIV NR. 17

32

1.CODUL ELECTORAL 

Pînă în 1996, procesul electoral din Republica 
Moldova era guvernat de patru legi electorale, 

care reglementau toate tipurile de scrutine. 
În vederea unificării legislației electorale, la 
21 noiembrie 1997 Parlamentul a adoptat 
Codul electoral, care a încununat eforturile Republicii Moldova de a avea o legislație electorală 
ajustată la standardele internaționale.

2.SISTEMUL ELECTORAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

Din anul 1994, în Republica Moldova alegerile 
pentru Parlament s-au desfășurat în baza 

sistemului electoral strict proporțional. 
Mandatele de deputați, pînă în anul 2010, 
se distribuiau după formula d’Hondt, iar 
după aceasta conform metodei prin coeficient Hare. În 2017, Parlamentul a votat schimbarea 
sistemului electoral în unul mixt (proporțional și majoritar). În cazul alegerilor locale se aplică 
sistemul electoral strict proporțional, mandatele fiind distribuite după formula d’Hondt.

CEC ÎN 20 DE ISTORII
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3.SIMBOLURILE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
  

Comisia Electorală Centrală are propriile simboluri – stemă, emblemă, drapel, care reprezintă o 
acvilă ținînd în gheare o bilă albă și una neagră, și culoare corporativă albastră-azurie. Simbolurile 
oficiale prin care se identifică Comisia sînt înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova.

4.MANDATELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
   

Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de cinci ani. Primul 
mandat al Comisiei ca organ de stat cu statut permanent a 
început în anul 1997 și s-a încheiat în anul 2003, președinte 
fiind ales Dumitru Nidelcu. Din 2003 pînă în 2005 a activat 
o altă componență a Comisiei, președinte fiind la început 

Eugeniu Clim (decembrie 2003 
– septembrie 2004), după aceea 
Petru Railean (septembrie 2004 
– noiembrie 2005). Mandatul de 
5 ani al acelei Comisii a încetat 
înainte de termen, în legătură 
cu instituirea unei alte modalități 
de desemnare a membrilor. Au 
urmat succesiv mandatele 2005 – 2011 (președinte Eugeniu Știrbu), 2011 – 2016 (președinte Iurie 
Ciocan). În prezent, activează CEC al cărei mandat a început în 2016 (președintă Alina Russu).
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5.APARATUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
       

Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat, ale cărui structură și efectiv-limită sînt 
aprobate de Comisie. Pînă în 2006 aparatul nu avea subdiviziuni structurale, la Comisie erau 

angajate mai puțin de 10 persoane. Odată cu aprobarea în 2006 a noii structuri, au fost create 4 
direcții și funcția de șef al aparatului, cu 32 unități de personal. În anul 2011, a fost aprobată o altă 
structură formată din 6 direcții și 2 servicii autonome cu un efectiv limită de personal din 37 de 
unități. Începînd cu 22 februarie 2017, structura aparatului prevede funcția de șef al aparatului, 6 
direcții și 4 servicii autonome, iar efectivul-limită numără în prezent 48 unități de personal.
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6.CENTRUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL
    

CICDE este o subdiviziune specializată, instituită în cadrul Comisiei Electorale Centrale în luna 
decembrie a anului 2011. Activitatea  de instruire a funcționarilor electorali și-a început-o efectiv 

din anul 2013. De atunci și-a lărgit aria subiecților instruiți, utilizînd metode interactive de predare 
pentru adulți. În prezent, de instruire beneficiază secretarii consiliilor locale, operatorii SIAS 
„Alegeri”, reprezentanți ai mass-media, ONG-uri, judecători etc. În 4 ani de activitate, au fost 
instruiți peste 40 mii de funcționari electorali. Din 2014, CICDE aplică instruirea la distanță pe 
platforma de E-learning, iar în 2015 a fost lansat un program de masterat „Management politic 
și electoral”, organizat în cadrul Universității de Stat din Moldova.
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7.PAGINI OFICIALE WEB ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Prima versiune a paginii oficiale a CEC  
www.cec.md a fost lansată în 2003, 

avea o structură simplă, cu doar cîteva 
compartimente. În anul 2010, pagina 
a fost modernizată, fiind adăugate 
compartimente cu rubrici, subrubrici și mai 
multe funcționalități, încontinuu dezvoltate. 
În 2009 a fost lansată o altă pagină oficială 
www.alegator.md, iar în 2010 www.voteaza.md, ambele destinate scrutinelor ce se organizează, 
cu directorii spre aplicații și informații utile alegătorilor. 

8.DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Comisia Electorală Centrală stabilește obiective strategice şi operaţionale pe care urmează să 
le realizeze într-o anumită perioadă de timp, avînd orientarea clară spre cerințele alegătorilor și 
părților interesate, în scopul îmbunătățirii continue a procesului electoral. Primul plan strategic 
al CEC prevedea acțiuni pentru anii 2012 – 2015. Cel de-al doilea plan strategic are prevăzute 
acțiuni pentru perioada 2016 – 2019. În decembrie 2013 a fost aprobat primul Plan de dezvoltare 
instituțională, al cărui scop a constat în prioritizarea acţiunilor ce urmau a fi întreprinse de CEC în 
vederea îmbunătățirii nivelului de dezvoltare instituţională și realizării optime a misiunii, funcţiilor-
cheie şi obiectivelor sale strategice.

9.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI SECURITĂȚII 
INFORMAȚIEI (ISO 9001, ISO/IEC 27001)

În al doilea semestru al anului 2013, Comisia a implementat un Sistem Integrat de Management 
al Calităţii și Securităţii Informaţiei în conformitate cu standardele internaţionale de referință 
ISO 9001 și ISO/IEC 27001. Pentru a obține certificarea, a aprobat Declarația privind politica în 
domeniul securității informaţiei și Declaraţia de politică în domeniul calităţii. În 2014, Comisia 
a primit certificatele de conformitate acordate de RINA SIMTEX din România. În urma auditului 
de recertificare din iunie 2017, a fost realizată tranziția Sistemului de Management al Calității la 
versiunea nouă a standardului ISO 9001:2015.
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10.BULETINUL INFORMATIV AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Primul număr al Buletinului informativ al 
Comisiei Electorale Centrale a apărut în anul 

2008 și a cuprins materiale dedicate marcării 
în 2007 a 10 ani de activitate permanentă 
a instituției. Buletinul informativ este o 
publicație semestrială, ce conține articole 
de informare cu privire la activitățile 

realizate de Comisie, dar și studii, cercetări în domeniul electoral. Autorii articolelor sînt membrii 
CEC, funcționarii Aparatului, ai CICDE, dar și din afară. Ultimul, al 16-lea număr al Buletinului 
informativ, a apărut în 2017. 

11.INOVAREA PROCESULUI ELECTORAL

Comisia Electorală Centrală se aliniază 
tendinței globale de automatizare a procesului 
electoral, prin implementarea și dezvoltarea 

Sistemului Informațional Automatizat de 
Stat „Alegeri” și lansarea unor pagini 
web și aplicații specializate, care permit 
formarea listelor electorale pe localități și 

secții de votare, oferă alegătorului posibilitatea de a-și verifica datele personale, de a afla secția 
de votare la care este arondat sau de a se înregistra on-line pentru a vota peste hotare. Pentru 
automatizarea procesului de supraveghere și control a respectării prevederilor legale privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, CEC elaborează la moment soluții tehnice 
care vor asigura tranziția la o nouă metodologie de lucru, bazată pe procesarea documentelor 
digitale.
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12.FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE

De la 1 ianuarie 2016, partidele politice au 
dreptul să primească alocații din bugetul de stat 
prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, 

care aprobă cuantumul subvenției lunare 
destinate finanțării partidelor politice, 
proporțional performanțelor obținute de 
partide în alegeri. În anul 2016, alocațiile 
au constituit 39 850 000,00 lei. Au primit bani 15 partide care au deschis conturi bancare în acest 
scop. Suma totală virată partidelor a fost de 37 877 869,51 lei (95,05%). În anul 2017 Comisiei 
i-a fost alocată suma de  40 000 000,00 lei pentru finanțarea partidelor politice. Pentru primul 
semestru al anului 2017 au beneficiat de subvenții 20 de partide politice, celelalte 6 partide care 
urmau să primească banii au ratat alocațiile.

13.COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ

În cadrul acordurilor regionale Comisia colaborează cu Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa, 
din 1998 este membru instituțional, iar în 2009 a devenit partener la proiectul comun al UNDEF şi 
ACEEEO „Calitatea listelor electorale în democraţiile în tranziţie”. În septembrie 2009 a preluat 
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președinția ACEEEO pentru un an, în 2014 - 2015 de asemenea a fost președinte al acestei 
organizații. În 2013 a devenit membru al Asociației autorităților electorale din întreaga lume 
(A-WEB), constituită în același an la Seul (Coreea). În 2015, CEC a fost aleasă membru și în 
Comitetul Executiv al A-WEB. CEC dezvoltă relații bilaterale cu autorități electorale străine, în 
ultimii 10 ani CEC a monitorizat 51 scrutine în 15 țări, a efectuat vizite de studiu în 15 țări, 
majoritatea din Europa. Toate scrutinele naționale din Republica Moldova au fost monitorizate 
de misiuni de observare internaționale, cele mai numeroase fiind din partea OSCE. Principalii 
parteneri ai CEC sînt Consiliul Europei, IFES și PNUD.

14.ACCESIBILITATEA PROCESULUI DE VOT

Cetățenii își pot verifica pe pagina oficială a CEC, prin intermediul Registrului de Stat al Alegătorilor, 
datele personale din listele electorale și la ce secție de votare sînt arondați. Cetățenii pot urmări 
prezența la vot și rezultatele votării online. Alegătorii care intenționează să voteze peste hotare 

au posibilitatea să se înregistreze prealabil 
accesînd pagina web oficială a CEC. Pentru a 
asigura condiții egale tuturor categoriilor de 

alegători, CEC a aprobat Declarația privind 
accesibilitatea procesului electoral pentru 
persoanele cu dizabilități și un regulament în acest sens. Persoanelor cu dizabilități auditive, vizuale 
și locomotorii le este facilitată participarea neasistată la vot prin adaptarea materialelor informative, 
cabine de vot speciale, plicuri șablon, lupe și rampe de acces în sediile secțiilor de votare. 
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15.EGALITATEA DE GEN ÎN PROCESUL ELECTORAL

Asigurarea oportunităților egale pentru bărbați și femei în procesul electoral a devenit subiect 
pe agenda CEC în anul 2012. De atunci planurile strategice ale CEC prevăd acțiuni de realizare 
a acestui obiectiv. La 25 septembrie 2013, CEC a organizat cu suportul PNUD Moldova o masă 

rotundă cu tema „Integrarea dimensiunii 
de gen în activitatea Comisiei Electorale 
Centrale: Auditul de gen şi Planul de acţiuni”. 

CEC a efectuat vizite pentru schimb de 
experiență în acest domeniu și a participat 
la conferințele regionale „Egalitatea de gen 
în procesul electoral” (2015, Tbilisi) și „Reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului 
Estic – studiu regional și schimb de experiență” (2016, Kiev). La inițiativa CEC și CICDE, cu 
susținerea externă, a fost creată în 2016 Asociația Internațională a Femeilor din Managementul 
Electoral (Women in Electoral Management (WEM) – International).

16.LOGISTICA ELECTORALĂ 

În anul 2014, Comisia a aprobat o Instrucțiune cu privire la infrastructura secției de votare, 
de care trebuie să țină seama autoritățile administrației publice locale, care stabilesc sediile 
secțiilor de votare și le amenajează corespunzător cu echipamente și dotări destinate diverselor 
categorii de alegători. CEC pune la dispoziție organelor electorale materiale electorale, precum: 

Codul electoral tipărit, ghiduri, broșuri, 
postere, cabine, urne de vot, ștampile, mape, 
documente pretipărite, plicuri-șablon, lupe 
etc. Începînd cu alegerile parlamentare din 

2014, secțiile de votare sînt dotate cu urne și 
cabine de vot standardizate, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități.
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17.VOTUL EXERCITAT PESTE HOTARE

Din 1998 pînă în 2010 secții de votare în străinătate se organizau numai pe lîngă misiunile 
diplomatice și oficiile consulare ale RM (de la cca 20 pînă peste 33 în funcție de reprezentanțele 
deschise de RM). În 2010 a fost lansată 
aplicația „Înregistrarea prealabilă”. Începînd 
cu referendumul republican din 5 septembrie 
2010, au funcționat secții de votare suplimentare 

(43 la număr), cu acordul autorităților gazdă, 
în total 78, la votare au participat 19 707 
cetățeni. La alegerile parlamentare din 28 
noiembrie 2010 – 40 suplimentare, în total 

75 în 30 de state, la cele din 30 noiembrie 2014 au fost organizate în total 95 secții de votare 
peste hotare, s-au prezentat la urne 73 329 alegători. În cadrul alegerilor prezidențiale din 30 
octombrie 2016 au fost deschise 100 secții la care s-au prezentat să voteze 67 205 alegători în 
primul tur, iar la al doilea tur din 13 noiembrie 2016 - 138720 de alegători.

18.COMUNICAREA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ A COMISIEI ELECTORALE 
CENTRALE

Comunicarea internă și externă a Comisiei se realizează pe verticală între conducere și subdiviziunile 
Aparatului CEC în ambele sensuri și pe orizontală între subdiviziuni în baza regulamentelor și 
instrucțiunilor CEC. Spre exterior comunicarea 
se realizează pe diverse planuri: ședințe publice 
ale CEC, adrese oficiale, comunicate de presă, 
briefinguri, conferințe, mese rotunde, campanii 
de informare și educație electorală, activități 
dedicate evenimentelor: Ziua Internaţională 

a Alegerilor, Ziua Tînărului Alegător, Ziua 
Ușilor Deschise, cluburi de discuții electorale, 
misiuni de observare, vizite de studiu și 
schimb de experiență etc. 
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19.ISTORIA WEM INTERNATIONAL

În septembrie 2015, CEC și CICDE au inițiat crearea Asociației Internaționale de promovare 
a egalității de gen în instituțiile de management electoral. Inițiativa s-a realizat cu sprijinul 
Programului ONU „Femeile în politică” și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD) „Îmbunătățirea calității democrației 
prin suport parlamentar și electoral”, susținut 
financiar de Guvernul Suediei și Guvernul 

Norvegiei. În iunie 2016, la Chișinău, a 
avut loc reuniunea de nivel înalt pentru 
crearea Asociației Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral (Women in Electoral 
Management (WEM) – International). În cadrul evenimentului de lansare au fost prezentate 
infograficele „Egalitatea de gen în procesele electorale din Republica Moldova”, care prezintă o 
analiză a participării femeilor și bărbaților la scrutinele din perioada 2007-2015. O a doua ediție 
similară a fost dedicată analizei participării femeilor la alegerile prezidențiale 2016.  

20.INSTRUIREA ÎN DOMENIUL ELECTORAL

De la începutul înființării sale, CEC organiza 
în preajma alegerilor seminare de instruire 

pentru secretarii organelor administrației 
locale și alte persoane implicate în procesul 
electoral. Membrii organelor electorale, fiind 
structuri constituite ad-hoc, aveau nevoie de 
o instruire specializată. În acest scop a fost creat în 2011 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral, care prestează acest serviciu de instruire nu numai membrilor organelor electorale, dar 
și membrilor partidelor politice, mass-media, reprezentanților ONG, judecătorilor etc. 
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INSTANTANEE DE LA MASA ROTUNDĂ  
„BUNELE PRACTICI ÎN PROMOVAREA EGALITĂȚII 

DE GEN ÎN PROCESELE ELECTORALE” 
17 OCTOMBRIE 2017

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, la data 
de 17 octombrie 2017 a avut loc o masă rotundă cu genericul „Bune practici în promovarea 
egalității de gen în procesele electorale”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de 
Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Asociația Internațională a Femeilor din Managementul 
Electoral (WEM-International), cu susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat 
de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. 

Acțiunea a reunit mai mult de 80 de experți electorali și de gen care au avut ocazia să vorbească 
din experiența lor despre rolul participării femeilor în procesul politic și electoral. Reprezentanții 
celor 9 autorități electorale  (Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, România, Kazahstan, 
Letonia, Albania și Azerbaidjan) au subliniat importanța egalității de gen și și-au reafirmat 
angajamentul de a promova echilibrul între femei și bărbați în alegeri.

Scopul acestei întruniri a vizat schimbul de experiență privind respectarea cotei de gen în diferite 
sisteme electorale, instruirea și educația civică, finanțarea politică și egalitatea de gen în procesele 
electorale. În debutul reuniunii, președinta CEC, doamna Alina Russu, a declarat că este necesar 
să consolidăm eforturile întregii societăți pentru a identifica oportunitățile și soluțiile care să 
crească nivelul de reprezentare politică a femeilor. 

La eveniment a fost prezentă și doamna Valentina Buliga, președinta Comisiei pentru protecția 
socială, sănătate și familie, Parlamentul RM, care a menționat că această masă rotundă reprezintă 
o excelentă posibilitate de a sensibiliza atît femeile, cît și bărbații cu privire la necesitatea includerii 
unei perspective ferme în ceea ce privește egalitatea de gen în gestionarea proceselor electorale 
la nivel național și global.

Coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD Moldova, Dafina Gercheva, 
a afirmat: ”Apreciem inițiativa Comisiei Electorale Centrală de a utiliza platforma aniversării a 20 
de ani pentru a face schimb de experiență și de cele mai bune practici în promovarea egalității 
de gen în procesele electorale și instituțiile electorale cu alte țări, consolidând astfel democrațiile 
incluzive în toate țările prezente aici. Sunt încântată de faptul că Asociația Internațională a 
Femeilor din Managementul Electoral, înființată cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite și a 
Guvernului Suediei, găzduiește acest eveniment important. Autoritățile electorale reprezintă o 
parte esențială a proceselor democratice și sunt în măsură să contribuie la promovarea egalității 
de gen. Să ne unim eforturile pentru a ne asigura că Agenda 2030 își atinge țintele asupra 
egalității de gen și nimeni nu este lăsat în urmă”.

În cadrul mesei rotunde reprezentanții autorităților electorale din Republica Moldova, România 
și Georgia, precum și ai organizațiilor internaționale (IFES, Consiliul Europei) au relatat despre 
acțiunile specifice privind promovarea egalității de gen în managementul electoral.

Ulterior, distinctul expert electoral al IFES, domnul Paul DeGregorio, a angajat toți participanții 
la o discuție despre experiența țării lor în promovarea egalității de gen în procesele electorale.
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Masa rotundă s-a încheiat cu o prezentare despre progresele și pașii de urmat ai Asociației 
Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral (WEM-International), inițiată în septembrie 
2015. Scopul Asociației este de a mobiliza instituțiile de management electoral din țările membre 
să traseze și să implementeze angajamente reale în domeniul egalității de gen, să promoveze 
șanse egale de accedere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 
publică a ambelor genuri. 

Coordonatorea rezidentă ONU și reprezentanta 
permanentă a PNUD Moldova, Dafina Gercheva

Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale 
din Kazahstan, Nurbolat Beisenbaev

Președinta CEC, Alina Russu,  
și Coordonatoarea rezidentă ONU  

și reprezentanta permanentă a PNUD 
Moldova, Dafina Gercheva

Președinta Comisiei Electorale Centrale,  
Alina Russu

Președinta Comisiei pentru protecția socială, 
sănătate și familie, Parlamentul RM,  

Valentina Buliga

Participanți la masa rotundă
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Expertul electoral internațional,  
Paul DeGregorio

 Reprezentanții Asociației ”Promo-LEX”, 
Cornelia Călin și Pavel Postică

Reprezentantele UN Women: Victoria Puiu, 
Elena Rățoi, Svetlana Andrieș

Reprezentante ale autorităților electorale  
din Georgia, Belarus, Azerbaidjan

 Ex-funcționarul CICDE, Victor PruteanuVicepreședinta CEC, Rodica Ciubotaru
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Paul DeGrigorio; șeful Departamentului Asistență  
Electorală, Directoratul General II – Democrație, 

Oficiul CE , François Friederich; directoarea 
CIRDSE din Georgia, Natia Zaalishvili; manageră 

de proiect, IFES Ucraina, Yuliya Shypilova

Directoarea Centrului de instruire reforme și 
dezvoltarea sistemelor electorale din Georgia, 

Natia Zaalishvili

Reprezentanta IFES Ucraina, Yuliya Shypilova

 De la stînga la dreapta: funcționarul CEC, 
Corneliu Pasat; reprezentanta UN Women, 
Victoria Ignat; funcționarele CEC – Rodica 

Sîrbu și Valentina Scobici; directoarea adjunctă 
în exercițiu CICDE, Cristina Cucurudza

Reprezentatul Comisiei Electorale Centrale a 
Republicii Kazahstan, Argynov Arbol Khasenuly

Șeful Departamentului Asistență  Electorală, 
Directoratul General II – Democrație, Oficiul 

Consiliului Europei, François Friederich
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Președintele Autorității Electorale Permanente 
din România, Daniel Barbu

La microfon: președintele CEC din Letonia, 
Arnis Cimdars

 Participanți la masa rotundă

La microfon: președinta Comisiei Electorale 
Centrale, Alina Russu 

Infografice ”Egalitatea de gen în procesele 
electorale din Republica Moldova”

La microfon: Tanja Hollstein, proiectul 
“Enhancing democracy in Moldova through 
inclusive and transparent elections” PNUD  
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Directoarea CICDE, Natalia Iuraș

Directoarea adjunctă în exercițiu a CICDE, 
Cristina Cucurudza

Discuții în cadrul mesei rotunde

 Reprezentanta CEC din Georgia, Tea Khukhia

Foto în grup: Masa rotundă ”Bune practici în promovarea egalității de gen în procesele electorale”, 
Sala de conferințe, Castelul Mimi (satul Bulboaca, raionul Anenii Noi), 17 octombrie 2017
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