
 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
 

 

INSTRUCŢIUNI 

privind accesul primarilor şi/sau al persoanelor împuternicite de aceştia în sistemul informatic al 

Registrului electoral 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

listele electorale permanente sunt întocmite de primari, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în 

Registrul electoral şi comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale 

Permanente, 

 Văzând că, potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, Registrul electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul în România este structurat pe 

judeţe, municipii, oraşe, comune, 

 Luând în considerare fluxurile de informaţii privind alegătorii, prevăzute de art. 26 alin. (1) şi 

(9) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Constatând că modalitatea optimă de îndeplinire a atribuţiilor legale ale primarilor privind 

evidenţa alegătorilor este aceea de a le acorda acces în sistemul informatic al Registrului electoral, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

ADOPTĂ 

PREZENTELE INSTRUCŢIUNI: 

 

 Art. 1. - Prezentele instrucţiuni au ca obiect accesul primarilor sau al persoanelor împuternicite 

de aceştia în sistemul informatic al Registrului electoral prin intermediul site-ului 

https://www.registrulelectoral.ro/. 

https://www.registrulelectoral.ro/


Art. 2.  - În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) date de acces - setul de informații (utilizator și parolă) destinat accesării şi utilizării 

funcționalităților secțiunii private la nivel de Unitate Administrativ - Teritorială a site-ului 

https://www.registrulelectoral.ro/; 

b) utilizator - un nume unic care identifică un cont de acces în secțiunea privată la nivel de 

Unitate Administrativ - Teritorială a site-ului https://www.registrulelectoral.ro/; 

c) parolă - un şir unic de caractere pe care un utilizator le introduce pentru a avea acces în 

secțiunea privată la nivel de Unitate Administrativ - Teritorială a site-ului 

https://www.registrulelectoral.ro/. 

Art. 3. - Primarii şi/sau persoanele împuternicite de aceştia răspund de confidenţialitatea datelor 

de acces şi pentru protejarea datelor cu caracter personal, conform legii. 

Art. 4. - Primarul şi/sau persoana împuternicită de acesta au acces în Registrul electoral numai 

la datele şi informaţiile privind alegătorii cu domiciliul în raza teritorială a localităţii lor. 

Art. 5. - Accesul în sistemul informatic al Registrului electoral se realizează potrivit anexei, 

care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni. 

Art. 6. - Prezentele instrucţiuni se aduc la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet a 

Autorităţii Electorale Permanente şi se comunică primarilor prin intermediul prefecţilor.  
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Anexa 

Procedura de acces în sistemul informatic al Registrului electoral 

 

 

1. Primarul sau persoana împuternicită de acesta deschide o fereastră nouă de Internet 

Explorer (minim versiunea 8) sau Google Chrome, Mozilla Firefox; 

Puteți descărca de la următoarele adrese actualizări pentru browser-e: 
- Microsoft Internet Explorer  de la http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/download-
ie (pentru sistemele de operare Windows 7 și 8) sau accesați Windows Update din calculatorul 
dumneavoastră; 
- Google Chrome de la https://www.google.com/intl/ro/chrome/browser/; 
- Mozilla Firefox de la http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/; 
Sau de la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/servicii/registrul-electoral-2/ 
 

2. În câmpul de adresă al ferestrei deschise, primarul sau persoana împuternicită de acesta 

tastează https://www.registrulelectoral.ro/ şi apasă tasta „ENTER”;  

 

 
 

3. Dacă navigatorul de internet afișează textul: „There is a problem with this website's 

security certificate” primarul sau persoana împuternicită de acesta va selecta textul „Continue to this 

website (not recommended).” prin apăsarea butonului stânga al mouse-ului; 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/ro-ro/internet-explorer/download-ie
https://www.google.com/intl/ro/chrome/browser/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.roaep.ro/prezentare/servicii/registrul-electoral-2/
https://www.registrulelectoral.ro/


După afişarea paginii principale a https://www.registrulelectoral.ro/ primarul sau persoana 
împuternicită de acesta va selecta butonul „AUTENTIFICARE”,  aflat în colțul din dreapta-sus al 
paginii prin apăsarea butonului stânga al mouse-ului; 

 

 

  

4. În câmpurile „Utilizator” și „Parolă”, primarul sau persoana împuternicită de acesta va 
introduce datele de autentificare primite de la Autoritatea Electorală Permanentă și va apăsa tasta 
„ENTER” 

 

 

5. Instrumentele de navigare disponibile primarului sau persoanei împuternicite de acesta 
sunt acum afișate și se pot gestiona: 
 
- Listele de alegatori 
- Registrul secțiilor de votare 
- Aproba registrul secțiilor de votare 
- Aproba listele e alegatori 
- Vizualizare Rapoarte 

 

https://www.registrulelectoral.ro/


 

 

 

6. Pentru descrierea modului de utilizare a aplicației sau asistenţă tehnică în efectuarea 
operaţiunilor, primarul sau persoana împuternicită de acesta poate accesa modulul „Ajutor” prin 
apăsarea butonului stânga al mouse-ului sau poate contacta Autoritatea Electorală Permanentă; În 
această secțiune sunt prezentate și ilustrate modalitățile de lucru cu aplicația. 

 

 



 

 

 

Lecțiile sunt prezentate într-un mod ușor de urmărit și nu necesită cunoștințe speciale. 

 

 

7. După efectuarea operaţiunilor, pentru a păstra confidențialitatea datelor, primarul sau 
persoana împuternicită de acesta se va deconecta din aplicaţie. Deconectarea din aplicație se 
face în mod similar conectării. Apăsați pe caseta Utilizator , iar apoi pe butonul deconectare 
așa cum este ilustrat mai jos 

 

 

Pentru orice neclaritate contactați echipa de suport prin intermediul adresei de email registrul@roaep.ro 
sau la numarul de telefon: TelVerde 0 800 0800 05. 

 

mailto:registrul@roaep.ro

