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REGULAMENTUL 

cu privire la Registrul funcţionarilor electorali 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali este elaborat în 

conformitate cu prevederile Codului electoral şi stabileşte modul de ţinere şi 

gestionare a Registrului funcţionarilor electorali (în continuare – Registru). 

2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate semnifică 

următoarele: 

funcţionar electoral – persoană fizică care a activat în calitate de membru al 

consiliului electoral de circumscripţie sau al biroului electoral al secţiei de votare, 

precum şi în aparatele de lucru ale consiliilor electorale de circumscripţie; 

ţinerea registrului – totalitatea operaţiunilor administrative şi/sau tehnice   aplicate 

în vederea  asigurării şi administrării resursei informaţionale automatizate. 

3. Registrul este un sistem de evidenţă (bază de date personale) la nivel naţional a 

funcţionarilor electorali,  întocmit şi ţinut de Comisia Electorală Centrală. 

4. Scopul Registrului este ţinerea evidenţei funcţionarilor electorali din rîndul 

cărora Comisia Electorală Centrală selectează candidaturile pentru a le propune în 

calitate de membri ai organelor electorale inferioare. 

5. Dreptul de a desemna candidaturi în consiliile şi birourile electorale îl au 

consiliile locale de nivelurile întîi şi al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei, 

partidele politice şi organizaţiile social-politice reprezentate în Parlament, instanţele 

de judecată şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

6. Registrul conţine date cu caracter personal ale funcţionarilor electorali şi accesul 

la el este restricţionat, iar păstrarea şi transmiterea informaţiei cuprinse în Registru se 

efectuează în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. 

7. Utilizarea Registrului va permite completarea consiliilor electorale de 

circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare cu persoane competente şi 

bine instruite în vederea asigurării unei activităţi eficiente şi la un nivel înalt 

profesional al acestor organe. 

 

II. CONŢINUTUL REGISTRULUI FUNCŢIONARILOR ELECTORALI 

8. Registrul este constituit din 11 compartimente: 

1) denumirea unităţii administrativ-teritoriale; 

2) numărul de ordine; 

3) numele şi prenumele; 



4) ziua, luna şi anul naşterii; 

5) adresa de domiciliu sau de reşedinţă; 

6) studiile; 

7) profesia (ocupaţia); 

8) funcţia, locul de muncă; 

9) datele de contact: telefon; e-mail; 

10) participarea la alegeri (data alegerilor, calitatea deţinută în organul electoral, 

subiectul de drept care l-a desemnat); 

11) notă. 

9. Funcţionarii electorali sînt incluşi în Registru pe unităţi administrativ-teritoriale, 

în conformitate cu organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, iar în 

cazul secţiilor de votare constituite în străinătate – pe ţări cu specificarea localităţilor 

unde vor activa organele electorale respective. 

 

III. MODUL DE ŢINERE ŞI GESTIONARE A REGISTRULUI 

 

10. Ţinerea şi gestionarea Registrului se realizează în cadrul Comisiei Electorale 

Centrale de către Centrul de instruire continuă în domeniul electoral. 

11. Registrul se ţine în limba de stat, în format electronic.  

12. Operarea cu datele din Registru se efectuează de persoanele responsabile din 

cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral. 

13. La solicitarea Comisiei Electorale Centrale, organele enumerate la pct. 5 din 

prezentul Regulament propun candidaturi pentru a fi incluse în Registru. 

14. Funcţionarii electorali sînt incluşi în Registru şi delegaţi în organele electorale  

cu consimţămîntul acestora. 

15. Comisia Electorală Centrală completează consiliile electorale de circumscripţie 

cu funcţionari electorali din Registru în următoarele cazuri:  

a) cînd, după desemnarea candidaturilor la funcţia de membru de către toţi 

subiecţii indicaţi la art.27 din Codul electoral, numărul acestora nu este suficient sau 

componenţa consiliului electoral constituie un număr par;  

b) cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în 

componenţa consiliilor electorale de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului  de constituire a lor şi nici consiliile locale/Adunarea Populară a 

Găgăuziei nu prezintă candidaturi pentru acestea. 

16. Consiliul electoral de circumscripţie completează birourile electorale ale 

secţiilor de votare cu funcţionari electorali din Registru, la propunerea Comisiei 

Electorale Centrale, în următoarele cazuri:  

a) cînd, după desemnarea candidaturilor la funcţia de membru de către toţi 

subiecţii indicaţi la art.29 şi 291 din Codul electoral, numărul acestora nu este 

suficient sau componenţa biroului electoral constituie un număr par;  

b) cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în 

componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de 



expirarea termenului  de constituire a lor şi nici consiliul local nu prezintă candidaturi 

pentru acestea. 

Candidaturile pe fiecare unitate administrativ-teritorială se transmit de către 

Comisia Electorală Centrală consiliului electoral de circumscripţie, la solicitarea 

acestuia.  

17. Modificările şi rectificările în datele funcţionarilor electorali din Registru se 

efectuează în baza actelor oficiale ale organelor electorale, documentelor prezentate 

de subiecţii de drept care au înaintat candidaturile, precum şi la solicitarea 

funcţionarului electoral.  

18. Funcţionarul electoral este radiat din Registru: 

a) la cerere; 

b) în caz de deces; 

c) în cazul încălcării legislaţiei electorale, constatate prin hotărîre judecătorească 

definitivă sau actul Curţii Constituţionale.  

 

IV. CERINŢE FAŢĂ DE FUNCŢIONARII ELECTORALI 

 

19. Funcţionarii electorali trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

- să fie cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot; 

- să deţină certificate de calificare eliberate de Centrul de instruire continuă în 

domeniul electoral; 

- să se bucure de o bună reputaţie şi să dea dovadă de aptitudini corespunzătoare 

pentru exercitarea activităţilor electorale; 

- să cunoască limba de stat în măsură suficientă pentru exercitarea atribuţiilor 

funcţionale. 

20. La selectarea funcţionarilor electorali, experienţa de activitate în domeniul 

electoral, studiile superioare, în special studiile juridice sau cele în domeniul 

administraţiei publice, constituie un avantaj. 

  

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR ELECTORALI 

 

21. Funcţionarul electoral are următoarele drepturi generale: 

a) să fie degrevat (suspendat) de atribuţiile de la locul de muncă permanent 

pentru perioada participării în cadrul cursurilor de instruire şi seminarelor specializate 

în domeniul electoral, organizate de Comisia Electorală Centrală;  

 b) să îşi perfecţioneze, în mod continuu, abilităţile şi pregătirea profesională în 

domeniul electoral prin participarea activă la cursurile de instruire şi seminarele 

specializate, organizate de Comisia Electorală Centrală. 

22. Funcţionarul electoral are următoarele obligaţii generale: 

  a) să prezinte, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, documentele şi 

informaţiile necesare (date  personale, de contact) pentru a fi inclus în Registrul 

funcţionarilor electorali, precum şi pentru efectuarea rectificărilor ulterioare a datelor 



din Registru; 

 b) să manifeste responsabilitate şi să aibă o atitudine conştiincioasă faţă de 

activităţile desfăşurate în cadrul cursurilor de perfecţionare specializate la care 

participă; 

 c) să contribuie la promovarea imaginii funcţionarului electoral în societate, 

precum şi la sporirea credibilităţii faţă de organele electorale. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

23. Pentru alegerile locale generale din 2011 Comisia Electorală Centrală creează 

Registrul din rezerva funcţionarilor electorali care au participat la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare precedente şi în baza propunerilor din partea 

consiliilor locale de nivelurile întîi şi/sau al doilea şi a Adunării Populare a Găgăuziei. 

24. Dispoziţiile pct. 10 şi 12 din prezentul Regulament referitoare la ţinerea şi 

gestionarea Registrului vor fi puse în aplicare odată cu constituirea Centrului de 

instruire continuă în domeniul electoral. Pînă la crearea Centrului, această obligaţie 

revine Secţiei alegeri şi referendumuri din cadrul Aparatului Comisiei Electorale 

Centrale. 

25. Prevederea referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor 

care deţin certificat eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral se 

va pune în aplicare începînd cu anul 2013.  

 
 

 


