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Alegerile sunt resorturi ale democrației câtă vreme reușesc să conecteze opțiunile cetățenilor cu  

factorii de decizie politică. Prin urmare, misiunea de bază a organismelor de management electoral ca instituții 

publice responsabile cu organizarea alegerilor sau coordonarea proceselor electorale este aceea de a fi garanți 

ai democrației și de a acorda asistență tehnică statului și societății. Pentru a se încadra în acești parametri, 

administrațiile electorale naționale ar trebui să își consolideze resursele tehnice și competențele profesionale. 

Atât în calitate de serviciu public, cât și ca profesie, instituția electorală ar trebui ea însăși să fie guvernată de 

o serie de principii fundamentale precum independența, imparțialitatea, integritatea, verticalitatea, 

transparența, eficiența, profesionalismul și angajamentul față de valorile democratice. 

 

În pofida spectrului larg de culturi politice, configurări instituționale și sisteme electorale, organismele 

de management electoral și oficialii electorali ar trebui să se străduiască să își îndeplinească mandatul public 

respectând standardele profesionale internaționale, respectiv normele și procedurile convenite, care se aplică 

pe parcursul ciclului electoral, în etapa pre-electorală, în perioada campaniei, în ziua scrutinului și ulterior. 

Asumarea unor standarde comune, care să fie respectate de către toți cei implicați, nu reprezintă o sarcină 

ușoară. Totuși, aceste instituții sunt responsabile pentru o serie întreagă de aspecte, care de regulă includ 

stabilirea persoanelor care pot vota, precum și locul în care acestea își pot exercita dreptul la vot, ce partide și 

entități se pot înscrie în cursa electorală, ce și cine apare pe buletinul de vot, votarea și consemnarea 

rezultatelor acesteia, reglementarea și controlul finanțării campaniei electorale, stabilirea rolului mijloacelor 

de informare în timpul campaniilor și soluționarea (sau aportul la soluționarea) disputelor cu privire la 

rezultatul și corectitudinea proceselor electorale. 

 

Prin urmare, organismele de management electoral îndeplinesc o funcție vitală: susțin și consolidează 

periodic legitimitatea regimului democratic. Astfel, acestea nu trebuie să prezinte încredere doar atunci când 

numără voturile, ci și în contabilizarea voinței entităților politice. Principala preocupare a organismelor de 

management electoral ar trebui să fie aceea de a se asigura că metodele lor oficiale de numărare a voturilor 

constituie precondiția unei reprezentări ”substanțiale” a preferințelor publice așa cum sunt reflectate de 

rezultatele politicii guvernamentale. Numai prin activitatea acestor organisme, sentimentul responsabilității și 

al reprezentării poate avea un efect pozitiv asupra gradului de satisfacție a cetățenilor în privința democrației. 

 

Pentru a-și îndeplini funcția primordială de a face voința agregată a cetățenilor inteligibilă și obligatorie 

pentru factorii de decizie politică, aceste organisme au obligația de a-și perfecționa în mod continuu 

capacitatea de a derula operațiuni complexe, de a-și dezvolta aptitudinile logistice de planificare operațională 

și strategică, de a evalua cu acuratețe costurile pe care le presupun procesele electorale și de a pregăti bugete 

clare, de a îmbunătăți procesul de înregistrare a alegătorilor, de a implementa planuri de achiziție 

corespunzătoare, de a gestiona în mod transparent numărarea voturilor și de a gestiona corect toate disputele 

sau sesizările. 

 

Organismele de management electoral se confruntă în prezent, în multe state, cu o serie de probleme 

frecvente, generate de finanțarea campaniei electorale: dacă partidele și candidații au avut acces în mod 

echitabil la subvenții și donații politice, dacă au fost publicate în mod transparent rapoartele de venituri și 

cheltuieli de către partide și candidați, dacă resursele publice sau private au fost utilizate în mod corespunzător 

în campania electorală, dacă mass media a difuzat materiale referitoare la campania electorală în mod 

echilibrat și imparțial. Datoria instituțiilor de management electoral este de a elabora politici și de a 

implementa tehnologii capabile să prevină votul ilegal și să îmbunătățească securitatea la urne.  


