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INTRODUCERE

Ȋn anul 2018, obiectivele principale ale instituției au fost pregătirea alegerilor pentru
Parlamentul European și a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, buna
organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6-7 octombrie 2018,
finalizarea controlului finanțării campaniilor electorale din anii 2016 și 2017, transparența și
corectitudinea finanțării partidelor politice, precum și consolidarea vizibilității și a
credibilității internaționale a AEP.
Astfel, prezentul raport descrie principalele activități desfășurate pentru îndeplinirea
obiectivelor enunțate, precum și rezultatele obținute ca urmare a efectuării acestora în cursul
anului 2018.
Menționăm că pe durata anului 2018, Autoritatea Electorală Permanentă a fost prezidată
de către domnul Daniel Constantin Barbu, care a deținut calitatea de Președinte al Autorității
Electorale Permanente (AEP) în perioada mai 2017 – februarie 2019.
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1. MISIUNEA INSTITUȚIEI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia administrativă autonomă cu
personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a
asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a
standardelor internaţionale şi europene în materie.
Ȋn anul 2018, organizarea şi funcționarea AEP au fost reglementate de Legea nr.
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea
şi funcţionarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
precum și de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorității Electorale Permanente,
aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
nr. 4/20161.
În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările
şi completările ulterioare, AEP exercită următoarele atribuţii principale:
• asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare
la organizarea alegerilor şi a referendumurilor;
• elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, precum și
proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral
românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de
iniţiativă legislativă;
• elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor
Interne, data alegerilor şi calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale,
precum și proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor;
• prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea
cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
• administrează Registrul electoral şi Registrul secţiilor de votare;
• elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor,
pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice
locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
• urmăreşte realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine
tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele
asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
• urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de
vot şi a sediilor birourilor electorale;
• urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a
logisticii necesare desfăşurării procesului electoral;
• controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităţilor publice şi
altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
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Denumit, în continuare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a AEP.
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• monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; monitorizează şi
controlează actualizarea Registrului electoral;
• prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat şi
Camera Deputaţilor, pentru Preşedintele României, pentru Parlamentul European şi
pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un
raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului,
cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi
neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării; raportul se
dă publicităţii sub forma unei cărţi albe;
• implementează programe de informare şi educare a alegătorilor asupra sistemului
electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea
acestora;
• organizează programe specifice de instruire şi formare profesională în materie electorală
pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor, cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale şi
operatori de calculator în secţiile de votare;
• elaborează programe şi stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot
de către persoanele cu dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora;
• elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat;
• coordonează Sistemul informaţional electoral naţional;
• achiziţionează, în condiţiile legii, aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de
Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
• certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicaţiile informatice
utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la
dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale înscrise în competiţia electorală, la cererea scrisă a acestora;
• face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a
alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi sprijină organizarea
acestora;
• veghează la respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor
locale;
• asigură aplicarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale;
• organizează conferinţe, seminare şi congrese naţionale şi internaţionale în domeniul său
de activitate;
• asigură transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
şi referendumurilor;
• prezintă Parlamentului, anual, un raport asupra activităţii sale.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, AEP adoptă decizii, hotărâri şi instrucţiuni, care se
semnează de preşedinte şi se contrasemnează de cei doi vicepreşedinţi.
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2. ACTIVITATEA TEHNICO-LEGISLATIVĂ

Ȋn anul 2018, AEP a inițiat 16 proiecte de acte normative: 3 proiecte de lege, un
proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, 5 proiecte de hotărâri ale Guvernului,
precum și 6 hotărâri și o instrucțiune.
2.1. ACTE ADMINISTRATIV-NORMATIVE
Hotărâri și ordonanțe de urgență ale Guvernului
În anul 2018, AEP a inițiat 5 proiecte de hotărâri ale Guvernului și un proiect de
ordonanță de urgență a Guvernului, respectiv:
• Hotărârea Guvernului nr. 78/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016;
• Hotărârea Guvernului nr. 138/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru
Conferinţa ştiinţifică cu tema ,,Egalitatea votului", organizată de Autoritatea Electorală
Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a
Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), şi pentru Conferinţa internaţională a
Autorităţii Electorale Permanente, desfăşurate în perioada 3 - 6 mai 2018;
• Hotărârea Guvernului nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al
referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
• Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a
bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a
referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
• Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme
necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente;
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei (AEP a fost co-inițiator împreună cu MAI).
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
materie electorală (Plx nr. 427/2018)
Plx nr. 427/2018 a fost inițiat de membri ai Parlamentului României în baza contribuției
Autorității Electorale Permanente, care a formulat amendamente atât la Senat cât și la Camera
Deputaților. Principalele îmbunătățiri aduse de propunerea legislativă se referă la:
• Armonizarea legislației electorale cu dispozițiile Legii nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
• Implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal (SIMPV) şi la alegerile prezidențiale și europarlamentare;
• Reglementarea posibilității ca un alegător să susțină mai mulți candidați, această
posibilitate fiind reglementată la alegerile parlamentare și locale de art. 54 alin. (7) din
Legea nr. 208/2015, respectiv de art. 51 alin. (3) din Legea nr. 115/2015;
7

• Modificarea duratei perioadei electorale pentru alegerile prezidențiale de la 60 de zile la
90 de zile și mărirea termenelor pentru depunerea candidaturilor și înregistrarea
acestora, similar perioadei electorale stabilite de Legea nr. 208/2015. Mărirea duratei
perioadei electorale este necesară și pentru efectuarea achizițiilor necesare alegerilor,
dar și pentru implementarea SIMPV;
• Implementarea la alegerile prezidențiale și europarlamentare a art. 120 din Legea nr.
208/2015, potrivit căruia prevederile legii privind corpul experţilor electorali, secţiile de
votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod
corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi
referendumurilor naţionale şi locale;
• Ȋnscrierea în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau de reședință din străinătate a
alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate care fac cereri în acest sens până la
data de 1 februarie, respectiv 1 iulie a unui an electoral;
• Reglementarea înregistrării video-audio a operațiunilor de numărare a voturilor și de
consemnare a rezultatelor votării, conform practicii de la alegerile parlamentare
generale și alegerile locale parțiale din anii 2016 și 2017;
• Reglementarea observării alegerilor potrivit procedurii utilizate la alegerile
parlamentare, Autoritatea Electorală Permanentă urmând să acrediteze organizațiile
neguvernamentale și instituțiile mass-media care vor să observe procesul electoral;
• Preluarea corespunzătoare a reglementărilor privind campania electorală cuprinse de
legea aplicabilă alegerilor parlamentare și reglementarea posibilității formațiunii politice
care susține la alegerile prezidențiale candidatura președintelui în funcție, de a îi sprijini
campania electorală;
• Transmiterea electronică către Biroul Electoral Central a datelor înscrise în proceseleverbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare prin intermediul
tabletelor utilizate pentru SIMPV pentru a facilita centralizarea cât mai rapidă a
rezultatelor votării;
• Stabilirea categoriilor principale de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor prezidențiale și europarlamentare, precum și a autorităților responsabile de
efectuarea acestora, în mod similar alegerilor parlamentare;
• Plasarea în competența Biroului Electoral Central a atribuției de soluționare a
contestațiilor privind campania electorală, fără ca birourile electorale județene și de
sector să se mai ocupe de acest aspect, deoarece campania electorală se desfășoară la
nivel național, și nu local, aceleași materiale de propagandă electorală fiind utilizate în
mai multe județe;
• Acordarea alegătorilor români înscrişi în listele electorale ale altor state a posibilităţii de
a vota la alegerile din România după ce declară în scris că nu au mai votat în alt stat
membru al Uniunii Europene;
• Majorarea intervalului în care se poate depune la Biroul Electoral Central protocolul de
constituire a unei alianţe electorale, de la 24 de ore la 5 zile;
• Introducerea interdicției aplicabile membrilor birourilor electorale, cu referiri la
operatorii de calculator și personalul tehnic auxiliar care vizează incompatibilitatea soțsoție, rude și afini până la gradul al doilea;
8

• Stabilirea obligației ca deciziile cu caracter normativ ale Biroului Electoral Central să
fie publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, acesta fiind singurul mijloc
pentru a asigura aplicabilitatea lor generală;
• Modificarea termenului limită în care alegătorii netransportabili din motive de boală sau
invaliditate, din ţară, pot depune cereri pentru a vota prin intermediul urnei speciale,
respectiv până în ziua votării, în mod similar cu alegerile parlamentare, în contextul
introducerii SIMPV;
• Instituirea obligaţiei birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti de a păstra rezerva de 10% din buletinele de vot
pentru rezolvarea unor asemenea situaţii, în vederea prevenirii situaţiilor în care unele
birouri electorale ale secţiilor de votare rămân fără buletine de vot în ziua votării, dat
fiind că alegătorii aflați în altă localitate decât cea de domiciliu pot vota la orice secție
de votare;
• Acordarea posibilității partidelor politice de a desemna experți care să verifice în ziua
de referinţă, dar înainte de încheierea votării, aplicaţiile informatice care vor fi utilizate
de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi atribuirea
mandatelor.
Toate aceste propuneri au scopul de a soluționa disfuncționalități consemnate ca urmare
a lecțiilor învățate la alegerile anterioare, neadoptarea acestuia perpetuând caracterul lacunar
sau neclar al unor etape specifice organizării și desfășurării proceselor electorale.
Ȋn data de 18 ianuarie 2019, Președintele României a depus la Curtea Constituțională a
României o sesizare de neconstituționalitate a Propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în materie electorală (PLX nr. 427/2018). Prin Decizia
nr. 146/13/03/2019, Curtea Constituțională a admis în parte sesizarea de neconstituționalitate.
Pe cale de consecință, propunerea legislativă a fost transmisă Senatului României pentru
reexaminare, fiind înregistrată ca L nr. 302/2018.
Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice
europene și a fundațiilor politice europene
La data de 1 ianuarie 2017 a intrat în vigoare Regulamentul (UE, EURATOM)
nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea
partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Regulamentul menţionat
stabileşte, în esenţă, un statut juridic european al partidelor şi fundaţiilor politice europene,
grefat în toate cazurile pe un statut juridic naţional preexistent. Astfel, regulamentul conţine
dispoziţii privind condiţiile de înregistrare, evidenţa, organizarea, funcţionarea, finanţarea,
cazurile şi condiţiile dizolvării, controlul partidelor şi fundaţiilor politice europene şi
sancţiunile aplicabile. De asemenea, sunt înfiinţate instituţii noi precum Autoritatea pentru
partidele politice europene și fundațiile politice europene şi Comitetul de personalități
independente cu atribuţii în materiile amintite.
Proiectul de lege urmărește stabilirea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
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din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a
fundațiilor politice europene cu privire la:
• Stabilirea Autorității Electorale Permanente ca punct de contact național, conform art. 2
pct. 10 din Regulament, urmând a asigura în mod regulat, din partea României,
schimbul de informații între România, Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice
europene și ordonatorul de credite al Parlamentului European cu privire la aspectele
legate de finanțare, controale și sancțiuni;
• Stabilirea legislaţiei naţionale aplicabile, urmând exemplul belgian, proiectul de lege
stipulând că, în măsura în care nu contravin Regulamentului (UE, EURATOM)
nr. 1141/2014, partidelor politice europene şi fundaţiilor politice europene li se vor
aplica în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 246/2005;
• Stabilirea regimului juridic aplicabil dobândirii și/sau pierderii personalității juridice
europene a unui partid politic european sau a unei fundației politice europene cu sediul
în România;
• Limitarea cheltuielilor electorale ale partidelor politice europene în contextul finanţării
campaniilor electorale pentru membrii din România în Parlamentul European;
• Stabilirea regimului contravențional cu privire la încălcarea dispozițiilor privind
finanţarea de către partidele politice europene a campaniilor electorale pentru membrii
din România în Parlamentul European.
Proiectul a fost adoptat de Senat la data de 22.10.2018 și, în urma dezbaterii acestuia la
lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și ale Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi, a fost transmis Camerei Deputatilor cu raport favorabil.
Legea pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la
Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor
Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO,
CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
Ȋn anul 2018, AEP a inițiat Proiectul de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului
(UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului
privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la
Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976.
Decizia Consiliului (UE, Euratom) 2018/994 din 13 iulie 2018 (numită în continuare
Decizia) modifică prevederile Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European
prin vot universal direct.
Măsurile reglementate în textul Deciziei vizează, în esență, creșterea nivelului de
transparență a alegerilor pentru Parlamentul European, încurajarea participării cetățenilor
Uniunii la vot prin implementarea modalităților alternative de exercitare a dreptului de vot,
armonizarea, la nivelul statelor membre, a prevederilor naționale privind termenul pentru
prezentarea candidaturilor pentru Parlamentul European și instituirea unor sancțiuni eficiente,
proporționale și disuasive pentru votul multiplu. Statelor membre li se recomandă să ia
măsurile necesare pentru a permite cetățenilor lor cu reședința în țări terțe să voteze la
alegerile pentru Parlamentul European.
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Totodată, Decizia Consiliului (UE, Euratom) 2018/994 din 13 iulie 2018 stabilește că
fiecare stat membru desemnează o autoritate de contact responsabilă pentru schimbul de date
privind alegătorii și candidații cu structurile omoloage din celelalte state membre,
reglementând în mod expres termenul până la care această autoritate are obligația de a
transmite datele referitoare la cetățenii Uniunii care au fost înscriși pe listele electorale sau șiau prezentat candidatura într-un stat membru ai cărui resortisanți nu sunt.
Adoptarea prezentului proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE,
Euratom) 2018/994 din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea membrilor
Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE,
Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 nu atrage modificarea prevederilor legislației
electorale naționale, nefiind necesare măsuri legislative suplimentare pentru implementarea
Deciziei.
Proiectul a fost însușit de Guvernul României și transmis Camerei Deputaților, spre
adoptare, printr-o hotărâre de Guvern adoptată la data de 28.12.2018, fiind promulgat prin
Decretul nr. 503/07/06/2019, devenind Legea nr. 113/2019.
2.2. HOTĂRÂRI ŞI INSTRUCȚIUNI
ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE
În decursul anului 2018, AEP a adoptat 6 hotărâri și o instrucțiune, după cum
urmează:
• Hotărârea AEP nr. 440/2018 pentru aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite
la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018,
precum şi a normativelor privind numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT";
• Hotărârea AEP nr. 441/2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi
folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018;
• Hotărârea AEP nr. 447/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare
şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul
naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018;
• Hotărârea AEP nr. 452/2018 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018,
precum şi pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de
acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul naţional
pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018;
• Hotărârea AEP nr. 453/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale
suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale şi a modelului timbrului
autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii OltRomanaţi judeţului Olt din 6 şi 7 octombrie 2018;
• Hotărârea AEP nr. 464/2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale
folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie
2018, precum şi numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare;
• Instrucțiunea AEP nr. 1/2018 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local
pentru consultarea cetăţenilor municipiului Sebeş cu privire la achiziţionarea unui
laborator mobil cu care să fie dotat municipiul Sebeş, în vederea monitorizării calităţii
aerului.
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2.3. ALTE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE
În anul 2018 au fost elaborate alte 4 proiecte de acte normative care au fost supuse
procedurii de transparență decizională, însă nu au fost adoptate. Acestea sunt:
• proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale
pentru primari în unele circumscripţii electorale;
• proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018;
• proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018;
• proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din data de 3 iunie 2018.
Precizăm că, în cazul proiectelor de acte normative mai sus menționate, procedura de
adoptare nu a fost finalizată, întrucât ulterior însușirii acestora, au intervenit unele situații care
au impus reanalizarea listei cuprinzând unitățile administrativ-teritoriale în care erau
îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor locale pentru primari.
2.4. RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Asigurarea relației cu Parlamentul a inclus, în anul 2018, pe lângă participarea la
dezbaterea inițiativelor legislative în domeniul electoral în cadrul ședințelor comisiilor de
specialitate/plenului celor două Camere ale Parlamentului:
• revizuirea și actualizarea punctelor de vedere formulate de către AEP cu privire la
inițiativele legislative din anii anteriori aflate în procedură legislativă în cele două
Camere ale Parlamentului;
• elaborarea punctelor de vedere ale AEP privind 17 noi inițiative legislative în domeniul
electoral, intrate în procedură legislativă pe agenda celor două Camere ale
Parlamentului în anul 2018, la solicitarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul;
• participarea reprezentanților AEP la ședințele comisiilor de specialitate/plenului celor
două Camere ale Parlamentului în cadrul cărora au fost analizate inițiativele legislative
care vizau domeniul electoral;
• formularea răspunsurilor la întrebările scrise2 adresate președintelui AEP de către
parlamentari.
Raportul privind activitatea AEP în anul 2017
La data de 11.09.2018, AEP a înaintat președinților celor două Camere ale
Parlamentului Raportul privind activitatea Autorității Electorale Permanente în anul 2017,

Întrebarea domnului deputat Mircea-Gheorghe Drăghici privind respectarea legislației privind finanțarea
partidelor politice și a campaniilor electorale; Întrebarea domnului deputat Nicolae Daniel Popescu privind
derularea votului electronic exercitat cu prilejul adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003;
Întrebarea domnului deputat Ion Tabugan privind alegerile prezidențiale; Întrebarea domnului deputat
Constantin Codreanu privind numărul de colegii electorale în cadrul circumscripției speciale nr. 43 corelat cu
numărul cetățenilor români deținători ai pașapoartelor de tip CRDS și corelat cu normele legale de reprezentare
pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului României; Întrebarea domnului deputat Costel Alexe
privind actualizarea listelor electorale permanente pentru anul 2018; Întrebarea doamnei deputat OanaMioara Bîzgan-Gayral privind componența consiliilor locale și județene, reprezentarea femeilor și a tinerilor.
2
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care prezintă într-o manieră exhaustivă activitatea instituției derulată pe parcursul anului
2017, evidențiind modul de realizare a atribuțiilor legale ale AEP.
2.5. RELAŢIA CU INSTITUŢIILE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE.
CONSTITUIREA GRUPULUI REȚEAUA ELECTORALĂ NAȚIONALĂ
Modificarea și completarea legislației privind alegerile europene, finanțarea partidelor
politice europene, protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor europene,
precum și alte domenii conexe, au reprezentat una dintre principalele activități întreprinse în
anul 2018 de instituțiile Uniunii Europene. În acest context, AEP a urmărit constant evoluția
propunerilor de modificare a legislației europene și a formulat, la solicitarea Ministerului
Afacerilor Externe, următoarele:
- puncte de vedere privind propunerea de modificare a Actului electoral din 1976;
- punct de vedere privind conținutul Raportului Comisiei Europene privind dreptul la vot
și de a participa ca și candidat în alegerile municipale;
- puncte de vedere privind Propunerea de revizuire a Regulamentului privind Inițiativa
Cetățenească Europeană;
- puncte de vedere privind propunerea Comisiei Europene de revizuire a Regulamentului
nr. 1141/2014 în ceea ce privește procedura de verificare referitoare la încălcarea
regulilor de protecție a datelor personale;
- puncte de vedere privind Proiectul de concluzii al Consiliului Afaceri Generale privind
Pachetul pentru alegeri libere și corecte;
- punct de vedere privind Propunerea Franței referitoare la revizuirea Actului privind
alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal în vederea
înființării unei circumscripții europene;
- puncte de vedere referitoare la procesul de aprobare a Deciziei Consiliului (EU,
Euratom) 2018/994 din 13 iulie 2018 de modificare a Actului privind alegerea
membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia
76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976;
- punct de vedere referitor la statutul juridic al asociațiilor care reprezintă minoritățile
naționale și care au reprezentanți în Camera Deputaților din Parlamentul României.
La data de 12 septembrie 2018, Comisia Europeană a adoptat 4 documente intitulate
generic Pachetul pentru alegeri libere și corecte, respectiv:
- Recomandarea Comisiei privind rețelele de cooperare în domeniul alegerilor,
transparența online și protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și lupta
contra campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European;
- Propunerea Comisiei Europene de revizuire a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.
1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind
statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;
- Liniile directoare ale Comisiei privind aplicarea legislației de protecție a datelor în
context electoral;
- Comunicarea Comisiei privind asigurarea unor alegeri libere și corecte.
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Prin Recomandarea menționată, fiecare stat membru este încurajat să înființeze și să
sprijine o rețea electorală națională, afirmându-se că autoritățile statelor membre cu
competențe în materie electorală ar trebui să coopereze prompt și eficient cu autoritățile din
domenii conexe (cum ar fi autoritățile de protecție a datelor, autoritățile de reglementare
pentru mass-media, autoritățile de securitate cibernetică etc.). Acest lucru le va permite să
detecteze rapid potențialele amenințări la adresa alegerilor pentru Parlamentul European și să
aplice imediat normele existente, inclusiv sancțiunile financiare disponibile, cum ar fi
rambursarea contribuției publice.
În vederea punerii în aplicare a Recomandării Comisiei privind rețelele de cooperare în
domeniul alegerilor, transparența online și protecția împotriva incidentelor de securitate
cibernetică și lupta contra campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru
Parlamentul European, adoptată de către Comisia Europeană la data de 12 septembrie 2018,
Autoritatea Electorală Permanentă a inițiat demersuri pentru organizarea unor consultări
interinstituţionale cu reprezentanți ai Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, ai Consiliului Național al Audiovizualului, ai Centrului
Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, ai Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării, ai Ministerul Afacerilor Interne-IGPR, ai
Ministerului Afacerilor Externe, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai Centrului
Național Cyberint, instituții care au competențe specifice în materiile electorală, protecția
datelor cu caracter personal, reglementare pentru mass-media și securitate cibernetică. Aceste
demersuri au avut ca rezultat constituirea grupului Rețeaua electorală națională, cu
obiectivul detectării potențialelor amenințări la adresa alegerilor pentru Parlamentul European
Răspunzând solicitării Ministerului Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală
Permanentă, ținând cont de rolul pe care îl are în organizarea alegerilor, și-a asumat, prin
intermediul mai multor scrisori, rolul de punct de contact în cadrul negocierilor
referitoare la Pachetul pentru alegeri libere și corecte în relația cu Uniunea Europeană.
Personalul AEP a asigurat documentația necesară și activitățile de organizare a reuniunilor
grupului Rețeaua electorală națională.
De asemenea, au fost soluționate o serie de chestionare din partea instituțiilor europene:
- Chestionar referitor la dreptul de a vota al persoanelor cu dizabilități mentale, situația
existentă în statele membre, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe;
- Chestionar privind mass-media și alegerile, la solicitarea Ministerului Afacerilor
Externe.
2.6. ȊMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A INSTITUŢIEI
Având în vedere modificările aduse de Ordinul Secretarului General al Guvernului
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
a fost emis Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 181/2018 privind
reorganizarea Comisiei de monitorizare a Autorității Electorale Permanente.
Comisia de monitorizare a AEP are ca scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea
metodologică a implementării și dezvoltării unui sistem intergrat de control intern managerial
în cadrul instituției, care să asigure atingerea obiectivelor AEP într-un mod eficient, eficace și
economic. Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 181/2018, Comisia de monitorizare a AEP a
preluat atribuțiile Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Autorităţii Electorale
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Permanente cu privire la monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică în vederea
implementării Standardului 8 – Managementul riscului, în conformitate cu prevederile Anexei
nr. 1 la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.
Ȋn anul 2017, Comisia de monitorizare a AEP a emis Hotărârea CM nr. 1/2017 privind
aprobarea misiunii, funcțiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de
performanţă, activităţilor și procedurilor operaționale și de sistem necesare activităţilor
Autorităţii Electorale Permanente, constituind codul de control intern al instituției.
Prin Planul de integritate al Autorităţii Electorale Permanente pentru perioada 20172020, AEP și-a asumat angajamentul de a actualiza codul de control intern în vederea
consolidării mecanismelor de control administrativ şi îmbunătățirea capacității de gestionare a
eșecului de management și a incidentelor de integritate. Astfel, în cursul anului 2018 au fost
operate 6 revizii ale codului de control intern al instituției, ultima dintre acestea fiind realizată
prin emiterea Hotărârii CM nr. 7/2018 privind aprobarea misiunii, funcțiilor, obiectivelor
generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de performanţă, activităţilor și procedurilor
operaționale și de sistem necesare activităţilor Autorităţii Electorale Permanente. Hotărârea
stabilește pentru funcționarea instituției 52 de obiective specifice cărora le sunt asociate, în
total, 143 de activități și 157 de indicatori de performanţă, precum și 89 de proceduri
operaționale și 11 proceduri de sistem.
Ȋn urma lucrărilor Comisiei de monitorizare a AEP, în anul 2018, au fost aprobate, prin
ordine emise de către președintele Autorităţii Electorale Permanente, 40 de proceduri
formalizate noi și 28 de revizii sau ediții noi ale unor proceduri formalizate aflate în vigoare.
De asemenea, Comisia de monitorizare a AEP a actualizat Registrul riscurilor de la
nivelul Autorităţii Electorale Permanente și a stabilit măsuri de remediere a acestora prin
emiterea Planului pentru implementarea măsurilor de control intern pentru anul 2019, în
cadrul Autorității Electorale Permanente, fiind aprobate prin Ordinul Președintelui AEP
nr. 374/2018. Documentele prevăd 135 de activități expuse unui număr total de 225 de riscuri
și stabilesc 347 de măsuri de remediere a acestora.
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3. SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR, A SOLICITĂRILOR DE
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ȘI A SOLICITĂRILOR
ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ
Petiții soluționate
Relaţia cu cetăţenii constituie unul dintre principalele paliere de activitate ale AEP. În
anul 2018 au fost înregistrate și soluționate 368 de petiții, după cum urmează:
Situația petițiilor soluționate de Autoritatea Electorală Permanentă
în anul 2018

Nr. total petiții

Semestrul 2

73
dintre care
transmise în alte
transmise pe email
forme

295
dintre care
transmise
transmise în
pe email
alte forme

66

7

Propuneri de modificare a legii sau
de îmbunătățire a acțiunii
administrative
Sesizări privind încălcarea legii
electorale
Sesizări privind încălcarea
legislației în materia finanțării
partidelor politice sau a campaniilor
electorale
Solicitări de clarificare a unor
chestiuni (legislație, acte
administrative, etc.)
Solicitări de eliberare a unor
înscrisuri3
Alt obiect (se va descrie pe scurt)
solicitări de date din Registrul
electoral, solicitări informații
privind procesul electoral,
contestare operațiuni electorale,
informații privind componența
birourilor electorale

Nr. petiții în
funcție de modul
de soluționare

368

31

Semestrul 1

Semestrul 2

Total
an

1

2

3

1

13

14

3

4

7

24

108

132

32

163

195

12

5

Nr. petiții

17

Semestrul 1

Semestrul 2

Total
an

persoane fizice

69

274

343

partide politice
persoane juridice private

3
1

9
12

12
13
Total
an
10

Tip petent
Nr. petiții în
funcție de tipul de
petenți

264
Nr. petiții

Obiect

Nr. petiții în
funcție de obiectul
lor

Total
an

Semestrul 1

Modul de soluționare
redirecționate către alte instituții
clasate
soluționate

Nr. petiții
Semestrul 1
Semestrul 2
2
8
0
71

2
285

2
356

Nu intră în această categorie solicitările privind eliberarea unor documente privind observarea alegerilor sau
eliberarea adeverințelor pentru cetăţenii români care au candidat în alte state.
3
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Implementarea Legii nr. 544/2001 în anul 2018
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare, AEP a elaborat Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Date privind activitatea întreprinsă de AEP în anul 2018 cu scopul asigurării accesului liber și neîngrădit al cetățenilor la informațiile de
interes public se regăsesc în tabelul următor:

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public

Solicitant
Persoane fizice

Modalitatea de adresare

Persoane juridice

325
316
9
Clasificarea solicitărilor pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte investiții, cheltuieli)
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituției
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare
f) Altele
2. Număr
Termen de răspuns
Modul de comunicare
total de
Redirecționate
Soluționate
Soluționate
Solicitări
Electronic
Format
Verbal
solicitări
către alte
favorabil în
favorabil în
pentru
hârtie
soluționate
instituții în 5
termen de
termen de
care
favorabil
zile
10 zile
30 zile
termenul a
fost
depășit

325

0

302

23

0

124

6

17

195

Suport de hârtie
6

Solicitări primite verbal

Suport
electronic
124

195

47
31
46
0
1
200
Departajate pe domenii de interes
Utilizarea
banilor
publici
(contracte
investiții,
cheltuieli)

Modul de
îndeplinire a
atribuțiilor
instituției
publice

Acte
normative,
reglementări

Activitatea
liderilor
instituției

47

31

46

0

Informații
privind
modul de
aplicare a
Legii nr.
544/2001, cu
modificările
și
completările
ulterioare
1

Altele

200

Soluționarea solicitărilor organelor de urmărire penală
În cursul anului 2018 au fost soluționate 167 de solicitări ale organelor de urmărire
penală având ca obiect transmiterea în original a listelor electorale utilizate cu prilejul diferitelor
alegeri şi referendumuri, în vederea soluționării dosarelor penale privind exercitarea multiplă a
dreptului de vot de către alegători, precum şi transmiterea datelor privind componența birourilor
electorale ale secțiilor de votare. Această activitate a presupus identificarea în arhivele AEP a
listelor electorale solicitate şi/sau identificarea alegătorilor respectivi în baza de date electronică a
AEP şi formularea adreselor de răspuns, pe baza informațiilor obținute.
Situaţia centralizată a acestora se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul de scrutin

Nr. de
solicitări
Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018
15
Alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014
20
Alegerea Președintelui României din anul 2014
119
Alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2016
11
Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2016
2
TOTAL
167
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4. ACTIVITATEA DE CONTENCIOS

4.1. CONTENCIOS ELECTORAL
Ȋn anul 2018, AEP a avut calitatea de pârât sau intervenient în 7 dosare de contencios
electoral, aflate în diverse faze procesuale (fond sau recurs), după cum urmează:
- 4 dosare având ca obiect acțiuni împotriva actelor emise de birourile electorale constituite
pentru alegerile locale și parlamentare din anul 2016 precum și pentru alegerile locale
parțiale din data de 05.11.2017. În trei dintre aceste cauze, reclamanții au solicitat
sesizarea Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 100 alin. (4) lit. c) și art. 100 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, respectiv a
Legii nr. 208/2015 (în integralitate). Stadiul de soluționare a acestor cauze: o cauză este
suspendată pe rolul Tribunalului Timiș, o cauză a fost soluționată prin respingerea acțiunii
atât în fond cât și în recurs, o cauză a fost soluționată în fond, iar o cauză se află în faza
procesuală a recursului pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție având termen de
judecată stabilit în data de 06.05.2020;
- 1 cauză având ca obiect acțiune civilă prin care s-a solicitat daune morale provocate de
încălcarea drepturilor electorale (dreptul de a alege), respinsă în fond de către instanță;
- 1 cauză având ca obiect anularea prevederilor art. 57 alin. (2) din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, respinsă de
Curtea de Apel Bucureşti. Dosarul se află în faza procesuală a recursului pe rolul Înaltei
Curți de Casație și Justiție, având termen de judecată stabilit în data de 18.03.2020;
- 1 cauză având ca obiect acțiunea în anulare a Ordinului Prefectului Județului BistrițaNăsăud nr. 293/31.10.2017 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea activităților
de organizare și desfășurare a referendumului local pentru demiterea Primarului
Orașului Sîngeorz-Băi. În această cauză a fost invocată excepția de nelegalitate a
Instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente nr. 5/29.11.2017 privind organizarea și
desfășurarea referendumului local pentru demiterea primarului orașului Sângeorz-Băi,
județul Bistrița-Năsăud, soluționată prin respingerea excepției de către instanța de fond.
Arătăm că la finalul anului 2018, 2 dintre cele 7 cauze au fost soluționate în fond, 2 cauze
au fost soluționate atât în fond cât și în recurs, o cauză este suspendată, iar 2 cauze se află în
stadiul procesual al recursului pe rolul Ȋnaltei Curți de Casație și Justiție.
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4.2. CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI CONTRAVENŢIONAL
În anul 2018, Autoritatea Electorală Permanentă a avut calitate procesuală pasivă într-un
număr total de 186 litigii administrative și contravenționale aflate pe rolul instanțelor de judecată,
având următoarea structură:
- 53 dosare au avut ca obiect plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de
constatare a contravențiilor prevăzute de legislația electorală;
- 90 dosare au avut ca obiect plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de
constatare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 și H.G. nr. 10/2016;
- 31 dosare au avut ca obiect acțiuni formulate împotriva actelor administrative unilaterale
emise de instituția noastră ca urmare a validării sau invalidării cheltuielilor electorale
solicitate spre rambursare de către competitorii electorali din cadrul alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale generale din anul 2016, alegerilor parlamentare
din anul 2016 și alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale parțiale din anul
2017;
- 12 dosare au avut ca obiect acțiuni formulate în temeiul dispozițiilor Legii nr. 544/2001,
Legii nr. 554/2004, precum și acțiuni ce au avut ca obiect pretenții pecuniare sau acțiuni
în constatare.
Valoarea totală a amenzilor aplicate prin procesele-verbale de constatare a contravențiilor
prevăzute de legislația electorală, care au făcut obiectul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de
judecată în anul 2018, a fost în cuantum de 76.700,00 lei.
Până la finalul anului 2018 au fost soluționate definitiv 39 dosare din cele 53 dosare care
au avut ca obiect plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare a
contravențiilor prevăzute de legislația electorală. Astfel, în 29 dosare soluționate definitiv,
instanțele de judecată au înlocuit sancțiunea „amendă” aplicată de agentul constatator cu
sancțiunea „avertisment”, considerând că fapta nu constituie un pericol social care să impună
aplicarea amenzii. În celelalte 10 dosare soluționate definitiv au fost păstrate sancțiunile
contravenționale aplicate de agenții constatatori, urmând ca instanțele de judecată să pună în
executare amenzi în cuantum de 13.500,00 lei, conform art. 39 alin. (1) lit. b) din O.G. nr.
2/2001.
Totodată, valoarea totală a amenzilor aplicate prin procesele-verbale de constatare a
contravențiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 și H.G. nr. 10/2016, care au făcut obiectul
dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul 2018, a fost în cuantum de 335.000,00 lei,
iar cuantumul total al sumelor de bani confiscate a fost 1.252.948,95 lei.
Până la finalul anului 2018 au fost soluționate definitiv 5 dosare din cele 90 dosare care
au avut ca obiect plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare a
contravențiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 și H.G. nr. 10/2016, urmând ca instanțele de
judecată să pună în executare amenzi în cuantum de 40.000,00 lei, conform art. 39 alin. (1) lit. b)
din O.G. nr. 2/2001.
Potrivit atribuțiilor prevăzute în Ordinul nr. 17/31.01.2017, emis de președintele
Autorității Electorale Permanente, instituția a transmis, pe parcursul anului 2018, organelor de
20

specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, conform dispozițiilor art. 39 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, 474 proceseverbale de constatare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, însoțite de deciziile de
aplicare a sancțiunilor contravenționale și, după caz, de hotărârile de confiscare a sumelor de bani
care au constituit obiectul contravenției.
Sancțiunile contravenționale principale aplicate au fost avertisment și amenzi într-un
cuantum de 430.000 lei, iar sancțiunile complementare au constat în confiscarea sumelor de bani
care au constituit obiectul contravențiilor, valoarea totală a confiscărilor fiind 2.465.535,84 lei.

21

5. COORDONAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL
ELECTORAL NAȚIONAL
5.1. ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA REGISTRULUI ELECTORAL
Administrarea Registrului electoral
Registrul electoral (RE) este sistemul informatic național de înregistrare și actualizare a
datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea
acestora pe secții de votare, administrat de AEP. Datele şi informațiile cuprinse în Registrul
electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale. Pe parcursul anului 2018, AEP:
− a efectuat periodic importuri de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a
adus la cunoștință publică, lunar, numărul alegătorilor înregistrați în Registrul electoral,
− prin compartimentele specializate şi prin filialele sale, a asigurat suport tehnic şi de
specialitate persoanelor autorizate din cadrul primăriilor, în derularea tuturor acţiunilor
desfăşurate de aceştia în Registrul electoral.
În anul 2018 nu au fost constatate disfuncționalități ale Registrului electoral. Acest aspect
este unul deosebit de important și dovedește stabilitatea sistemului informatic Registrul electoral.
Importuri de date de la DEPABD
Importurile de date realizate pe parcursul anului 2018 în vederea actualizării Registrului
electoral au fost efectuate în lunile februarie, martie, iulie și septembrie și sunt prezentate în
graficul următor, inclusiv cele privind cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS):
2
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Lunar, prin comunicate oficiale, AEP a adus la cunoștință publică, pe site-ul propriu4,
numărul de alegători înscriși în Registrul electoral. Graficul de mai jos indică variația
numărului de alegători în anul 2018, în conformitate cu importurile de date de la DEPABD.
Acestea pot fi accesate în secțiunea Știri a portalului AEP, la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-dealegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-31-mai-2018/.
4
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Începând cu luna octombrie 2016, AEP a anunțat și numărul de alegători români din străinătate,
astfel că numărul total al alegătorilor români cu drept de vot se calculează ca sumă între numărul
alegătorilor din țară și numărul alegătorilor din străinătate. Numărul alegătorilor din țară a variat
în anul 2018 între 18.248.995 (în luna mai) și 18.279.534 (în luna septembrie).

Numărul alegătorilor români în anul 2018
18.937.058

18.951.721
18.917.495

18.903.900
18.902.684

18.945.872
18.942.269

18.897.092
18.917.601
18.901.428

18.907.422

18.904.910

Suport tehnic şi de specialitate acordat persoanelor autorizate din cadrul primăriilor
Principalele acţiuni desfăşurate în Registrul electoral de către persoanele autorizate din
cadrul primăriilor sunt: radierea alegătorilor, crearea delimitărilor secţiilor de votare, crearea unor
noi secţii de votare, repartizarea manuală a alegătorilor în cazul în care aceştia nu puteau fi
repartizaţi automat de către sistem, aprobarea Registrului secţiilor de votare (RSV),
renumerotarea secţiilor de votare la nivelul fiecărui judeţ, generarea dispoziţiilor primarilor,
generarea listelor electorale permanente, generarea pachetelor electorale (copiile de pe listele
electorale permanente, formulare).
AEP a asigurat suport tehnic şi de specialitate operatorilor din cadrul primăriilor în vederea
derulării tuturor acțiunilor desfășurate de aceștia în Registrul electoral, soluționând 1341 de
solicitări înaintate prin e-mail sau telefonic. De asemenea, au fost întreprinse următoarele
activități:
− corectarea unor erori materiale, având ca sursă primăriile;
− deblocarea registrelor electorale, astfel încât să se poată asigura un filtru suplimentar de
verificare înainte de operarea de modificări la nivelul secțiilor de votare;
− verificarea neconcordanțelor între datele înscrise în Registrul electoral și realitatea din
teren, astfel încât la nivelul Registrului electoral să existe datele cele mai recent verificate;
− actualizarea șabloanelor de liste electorale, astfel încât să reflecte prin conținut realitatea
din teren, dar fără a fi încălcate reglementările legale;
− analizarea și soluționarea sesizărilor referitoare la Registrul electoral
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Astfel, în anul 2018 s-au efectuat 910 operațiuni de deblocare a Registrului secţiilor de
votare5, după cum urmează:
Numărul operațiunilor de deblocare a Registrului secţiilor de
votare
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
14
JUDEŢUL VRANCEA
JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL TULCEA
JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL TELEORMAN
JUDEŢUL SUCEAVA
JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL SĂLAJ
JUDEŢUL SATU MARE
JUDEŢUL PRAHOVA
JUDEŢUL OLT
JUDEŢUL NEAMŢ
JUDEŢUL MUREŞ
JUDEŢUL MEHEDINŢI
JUDEŢUL MARAMUREŞ
JUDEŢUL ILFOV
JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL IALOMIŢA
JUDEŢUL HUNEDOARA
JUDEŢUL HARGHITA
JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL GIURGIU
JUDEŢUL GALAŢI
JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
JUDEŢUL COVASNA
JUDEŢUL CONSTANŢA
JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
JUDEŢUL BUZĂU
JUDEŢUL BRĂILA
JUDEŢUL BRAŞOV
JUDEŢUL BOTOŞANI
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
JUDEŢUL BIHOR
JUDEŢUL BACĂU
JUDEŢUL ARGEŞ
JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL ALBA

101
64
36

6
66
174
23
36
8
13
21
132
37
21
20
28
9
47
29
19
15
54
30
149
39
80
12
45
19
39
22
40
8
5
81
21
30

49
44
20
16

Total acțiuni 1722

Deblocarea Registrului secțiilor de votare se face în urma avizului dat de AEP pentru adăugarea de noi delimitări ale secțiilor de
votare, pentru crearea unei noi secții de votare sau pentru ștergerea unei secții de votare, precum și la propunerea unei filiale a
AEP pentru repartizarea manuală a alegătorilor.
5

24

Radierea din Registrul electoral a unui alegător se realizează în caz de deces, de pierdere a
cetăţeniei române, de interzicere a exercitării dreptului de a alege sau de punere sub interdicţie,
de către persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu a alegătorului
sau, în condiţiile art. 38 din Legea nr. 208/2015, de AEP. Conform monitorizării realizate de
AEP, în anul 2018 au fost realizate 268.778 de acţiuni de adăugare/modificare documente de
radiere şi 2212 acţiuni de ștergere documente de radiere față de 265.252 de acţiuni de
adăugare/modificare documente de radiere şi 1.919 acţiuni de ştergere documente de radiere în
anul 2017, după cum rezultă din graficele următoare:
SITUAȚIA ADAUGĂRILOR /
MODIFICĂRILOR
DOCUMENTELOR DE RADIERE

JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL TULCEA
JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL
TELEORMAN
JUDEŢUL
SUCEAVA
JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL SĂLAJ
JUDEŢUL SATU
MARE
JUDEŢUL
PRAHOVA
JUDEŢUL OLT
JUDEŢUL NEAMŢ
JUDEŢUL MUREŞ
JUDEŢUL
MEHEDINŢI
JUDEŢUL
MARAMUREŞ
JUDEŢUL ILFOV
JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL
IALOMIŢA
JUDEŢUL
HUNEDOARA
JUDEŢUL
HARGHITA
JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL GIURGIU
JUDEŢUL GALAŢI
JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
JUDEŢUL
COVASNA
JUDEŢUL
CONSTANŢA
JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
JUDEŢUL BUZĂU
JUDEŢUL BRĂILA
JUDEŢUL BRAŞOV
JUDEŢUL
BOTOŞANI
JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD
JUDEŢUL BIHOR
JUDEŢUL BACĂU
JUDEŢUL ARGEŞ
JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL ALBA
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI

26471

MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
JUDEŢUL
VRANCEA

SITUAȚIA ȘTERGERILOR
DOCUMENTELOR DE
RADIERE
JUDEŢUL VRANCEA

4656
4848
5543
3108
8417
6217
7983
4894
2887
4298
10220
6009
6858
7480
3604
5699
4320
10566
3522
5638
3820
3845
3932
7309
9755
6279
2668
8563
9178
4045
3916
6735
5277
6733
5593
3227
7593
9007
7792
6007
4266

JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL TULCEA
JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL TELEORMAN
JUDEŢUL SUCEAVA
JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL SĂLAJ
JUDEŢUL SATU MARE

30
21
34
34
35
32
48
31
19
33
114

JUDEŢUL PRAHOVA
JUDEŢUL OLT
JUDEŢUL NEAMŢ
JUDEŢUL MUREŞ
JUDEŢUL MEHEDINŢI

34
35
49
12
97

JUDEŢUL MARAMUREŞ
JUDEŢUL ILFOV
JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL IALOMIŢA
JUDEŢUL HUNEDOARA
JUDEŢUL HARGHITA
JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL GIURGIU
JUDEŢUL GALAŢI
JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
JUDEŢUL COVASNA
JUDEŢUL CONSTANŢA
JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
JUDEŢUL BUZĂU
JUDEŢUL BRĂILA
JUDEŢUL BRAŞOV
JUDEŢUL BOTOŞANI
JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD
JUDEŢUL BIHOR
JUDEŢUL BACĂU
JUDEŢUL ARGEŞ
JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL ALBA

46
84
50
69
20
22
26
74
109
73
6
113
70
25
33
48
53
42
30
29
34
124
49
84
22

TOTAL ACȚIUNI: 2.212

TOTAL ACȚIUNI: 268.778
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Ȋn anul 2018 s-au înregistrat cu 12686 mai multe de acțiuni de adăugare a unor noi
delimitări în Registrul secţiilor de votare față de anul 2017, când au fost înregistrate 1260 de
astfel de acțiuni, așa cum rezultă din graficul următor:
Situația acțiunilor de adăugare a unor noi delimitări
3846

4000
3500
3000

2479

2500
1739

2000
1163 1264

1500
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1000
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140

26

1600
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67

0

Totodată, s-au înregistrat 40.863 de acțiuni de mutare a alegătorilor în anul 2018 față de
17.133 de acțiuni de mutare a alegătorilor în anul 2017 (operaţiuni privind arondarea
alegătorilor la secțiile de votare):
Situația acțiunilor de mutare a alegătorilor
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Argeş
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Braşov
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Vâlcea
Vrancea

0
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Statisticile următoare prezintă acțiunile specifice din anii 2016-2018, evidențiind volumul
mare de acțiuni în cadrul sistemului, structurat pe acțiuni desfășurate la nivel național:
Acţiune
Adaugă delimitare
Adăugare/Modificare document de
radiere

Total în anul
2016
4.792
256.965

Total în anul
2017
1.260
265.252

Total în anul
2018
13.946
268.778

22.169
585
1.955

17.133
233
1.919

40.863
5.191
2.212

Mutare alegător
Șterge delimitare
Ștergere documente de radiere

Total acțiuni 2017

Total acțiuni 2016
300.000

300.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000

0

0

Total acțiuni 2018
300.000
250.000
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150.000
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50.000
0
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Date privind utilizatorii Registrului Electoral de la nivelul primăriilor
AEP coordonează activitatea de creare, anulare și modificare de credențiale pentru
utilizatorii Registrului Electoral cu cont de primar de la nivelul primăriilor. Numărul
utilizatorilor activi a fost de 8.042, la data de 31.12.2018.
Tabelul următor indică numărul utilizatorilor activi pe fiecare județ la data de 31.12.2018:
Utilizatori cu rol de primar în fiecare județ la finalul
anului 2018
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
JUDEŢUL VRANCEA
JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL TULCEA
JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL TELEORMAN
JUDEŢUL SUCEAVA
JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL SĂLAJ
JUDEŢUL SATU MARE
JUDEŢUL PRAHOVA
JUDEŢUL OLT
JUDEŢUL NEAMŢ
JUDEŢUL MUREŞ
JUDEŢUL MEHEDINŢI
JUDEŢUL MARAMUREŞ
JUDEŢUL ILFOV
JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL IALOMIŢA
JUDEŢUL HUNEDOARA
JUDEŢUL HARGHITA
JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL GIURGIU
JUDEŢUL GALAŢI
JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
JUDEŢUL COVASNA
JUDEŢUL CONSTANŢA
JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
JUDEŢUL BUZĂU
JUDEŢUL BRĂILA
JUDEŢUL BRAŞOV
JUDEŢUL BOTOŞANI
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
JUDEŢUL BIHOR
JUDEŢUL BACĂU
JUDEŢUL ARGEŞ
JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL ALBA
0
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Pentru fiecare adresă primită cu solicitări de acordare de noi date de autentificare, AEP
generează un nou nume de utilizator și o nouă parolă. În anul 2018 au fost adăugați 486 de noi
seturi de date de autentificare, față de anul 2017 când au fost generate 1.119 noi seturi de date
de autentificare și față de cele 896 generate în anul 2016.
În perioada 01.01-31.12.2018, numărul utilizatorilor anulați a fost de 540.

Numărul utilizatorilor anulați
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Dezvoltarea Registrului electoral
AEP a organizat în luna martie 2018 o instruire cu toate birourile județene și filialele AEP
pentru prezentarea noilor module dezvoltate în Registrul Electoral: modulul pentru facilitarea
comunicării cetățenilor cu primarul, modulul offline pentru primării și modulul de acces pe baza
unui certificat digital calificat.
Modulul pentru facilitarea comunicării cetățenilor cu primarul are ca obiectiv facilitarea
comunicării cetățenilor cu autoritățile implicate în desfășurarea procesului electoral din România
prin implementarea unui sistem de sesizări/petiții cu ajutorul căruia cetățenii pot sesiza
incorectitudinea datelor proprii din Registrul Electoral. Cetățenii au posibilitatea de a transmite o
cerere online prin care solicită primarului informații cu privire la propriile date înscrise în
Registrul Electoral. Cererea completată online se va tipări, semna și depune la primărie. De
asemenea, cetățenii pot depune online sesizări/petiții cu privire la incorectitudinea datelor proprii
din Registrul Electoral. Acest modul poartă denumirea ,,Comunicarea Cetățenilor cu Primarul” și
este dezvoltat ținând cont de trei profile de utilizatori diferite, și anume: cetățeni autentificați în
cadrul portalului Registrul Electoral, primari sau personalul AEP.
Din portalul Registrul Electoral (profilul de primar) se poate accesa un instrumentar de
aplicație offline care se poate descărca și instala pe calculatoarele din primărie. Aplicația poate fi
instalată de către utilizator pe calculatorul propriu. În urma instalării se va crea un shortcut pe
desktop care va permite accesul atât în aplicația RE Online, cât și în RE Offline (doar în cazul în
care nu există conexiune la internet). Acest modul permite introducerea radierilor și a cererilor de
vot la reședință în Registrul electoral.
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Cetățenii care dețin un certificat digital calificat pot avea acces la propriile date din portalul
Registrului electoral. După autentificare în portal, pe baza certificatului digital calificat,
cetățeanul va putea accesa o interfață grafică dedicată prin care îi sunt prezentate datele sale
personale, secția de votare la care este arondat, poziția de pe lista electorală și are posibilitatea de
descărcare a unor modele de adeverințe.
Autentificarea cu certificat digital calificat este destinată atât utilizatorilor AEP, cât și
utilizatorilor publici înrolați în portalul Registrul electoral.
Controlul și monitorizarea actualizării Registrului electoral
Pe parcursul anului 2018, AEP a desfășurat acțiuni care au vizat monitorizarea şi
controlarea modului de actualizare a Registrului electoral de către persoanele autorizate, conform
legii, pentru a efectua operațiuni în Registrul electoral la nivelul fiecărei unități administrativteritoriale, în vederea asigurării, în conformitate cu prevederile art. 24 alin (2) din Legea
208/2015, a următoarelor obiective:
• înregistrarea și actualizarea datelor de identificare ale cetăţenilor români cu drept de vot;
• realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind datele de identificare a alegătorilor şi
arondarea acestora la secţiile de votare;
• arondarea cetăţenilor români cu drept de vot la secţiile de votare;
• realizarea listelor electorale permanente;
• realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind actualizarea listelor electorale
permanente.
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Activități privind evidenţa alegătorilor și prevenirea votului multiplu - importurile de
date de la DEPABD
În perioada electorală, AEP a mărit frecvența actualizărilor de date de la DEPABD la nivel
național în vederea creșterii acurateței listelor electorale permanente. Astfel s-au efectuat trei
importuri complete de date de la DEPABD și o actualizare de date, după cum urmează:
Importul de date din 12.02.2018
• s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.492.096 persoane,
• s-au primit date pentru 197.142 persoane privind reședința,
• s-au primit 16.879 documente de radiere a dreptului de vot.

Importul de date din 25.06.2018
• s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.402.686 de persoane,
• s-au primit date pentru 199.535 de persoane privind reședința,
• s-au primit 16.634 de documente de radiere a dreptului de vot.
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Importul de date din 20.09.2018
• s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.353431 de persoane,
• s-au primit date pentru 160.977 de persoane privind reședința,
• s-au primit 16.571 de documente de radiere a dreptului de vot.

•

•
•
•
•
•

Importul parțial de date din 30.09.2018
s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 234.759 persoane, privind schimbările
intervenite în perioada 15.09.2018-29.09.2018, cu privire la domiciliu, actul de identitate,
respectiv numele/prenumele persoanei,
s-au primit date pentru 11.426 persoane decedate, înregistrate în RNEP în perioada
15.09.2018-29.09.2018
s-au primit date pentru 8.957 cetățeni români cu domiciliul în străinătate/persoane care au
renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018,
s-au primit date pentru 10.037 persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în
RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018,
s-au primit date pentru 8673 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate
în RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018,
s-au primit date pentru 5944 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota,
înregistrate în RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018.
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Situația solicitărilor privind Registrul electoral
Direcţia generală pentru coordonarea sistemului informaţional electoral naţional din cadrul
AEP (DGCSIEN) a primit în anul 2018 2.682 de solicitări privind Registrul electoral care au
vizat mai multe tipuri de operațiuni.
Solicitări primite de DGCSIEN
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Monitorizarea operațiunilor de radiere a alegătorilor
Radierea alegătorilor din Registrul Electoral se face de către persoanele autorizate din
cadrul primăriilor localităților din România, permanent, după cum se poate observa și din
graficele de mai jos:
Număr total de radieri efectuate în perioada
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5.2 MENTENANȚA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC AL AEP
Administrarea și mentenanța infrastructurii hardware a AEP
Pe parcursul anului 2018 s-a asigurat dezvoltarea, administrarea și mentenanța
următoarelor componente ce fac parte din infrastructura hardware a sistemului informatic al AEP:
• Administrarea și mentenanța serverelor web ale AEP;
• Administrarea și mentenanța serverelor de aplicații;
• Administrarea, mentenanța și supervizarea sistemelor de comunicații din sediile AEP:
switch-uri, routere și echipamente de securitate informatică:
✓ servicii de configurare pentru politici și drepturi, pentru rute de comunicații, pentru
aplicații;
✓ eliminarea vulnerabilităților din cadrul rețelei de comunicații;
✓ verificarea și urmărirea zilnică a sistemelor de tip IDS, IPS și monitorizare.
• Administrarea și mentenanța serverelor de baze de stocare și crearea de mecanisme de
back-up automat/centralizat pentru minimizarea pierderilor economice datorită
întreruperilor și optimizarea cheltuielilor de întreținere și reparație;
Administrarea și mentenanța serviciului de directoare Active Directory:
✓ configurarea drepturilor pentru gestiunea sistemului Active Directory;
✓ implementarea și configurarea de politici în vederea migrării pe o nouă versiune;
✓ elaborarea politicilor de securitate;
✓ migrarea tuturor utilizatorilor în noul serviciu de directoare Active Directory.
• Îmbunătățirea facilităților de comunicații wireless din sediile AEP – Carada și
Stavropoleos prin implementarea unui sistem performant din punct de vedere al
performanțelor de trafic și securitate:
✓ achiziționarea, montarea și configurarea acces point-urilor;
✓ reconfigurarea routere-lor pentru a permite noile funcționalități.
Administrarea și mentenanța sistemului de e-mail al AEP:
✓ reconfigurarea serverului de e-mail;
✓ întărirea securității sistemului;
✓ crearea de conturi pentru angajații noi din cadrul instituției;
✓ crearea unui sistem de back-up centralizat, pentru evitarea pierderilor de informații.
• Realizarea infrastructurilor de comunicații LAN din sediile AEP – Carada și Filiala
București-Ilfov – Transilvaniei:
✓ planificarea traseelor în baza necesarului de comunicații și a punctelor de conectare;
✓ achiziția materialelor necesare;
✓ realizarea efectivă a traseelor de cabluri si a prizelor de conectare, verificarea și testarea
infrastructurii rezultate.
• Mentenanța infrastructurii hardware a AEP:
✓ asigurarea suportului tehnic personalului AEP în vederea utilizării optime a
echipamentelor IT aflate în dotare;
✓ remedierea diverselor probleme de natura IT ale utilizatorilor;
✓ maximizarea performanțelor obținute de echipamentele din dotare;
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✓ prevenirea întreruperilor accidentale și a consecințelor acestora asupra ritmicității și
continuității activităților;
✓ asigurarea siguranței în funcționare a sistemelor informatice
✓ servicii de instalare/reinstalare aplicații și sisteme de operare, asigurarea update-uri și
patch-uri;
✓ devirusări de servere;
✓ întreținerea interconectării sistemelor de monitorizare.
• Asigurarea continuității în funcționare a centrelor de date deținute de către AEP și
menținerea acestora la parametri nominali:
✓ mentenanța tuturor sistemelor informatice - hardware, comunicații, sisteme de virtualizare,
aplicații și sisteme de stocare prezente în centrele de date din București și Reșița;
✓ achiziționarea, instalarea și supervizarea circuitelor de comunicații redundante care
funcționează pe trasee fizice distincte între locațiile AEP: Sediu central – centrul de date
București – centrul de date Reșița;
✓ mentenanța sistemelor auxiliare necesare pentru funcționarea în bune condiții a sistemelor
informatice din centrele de date:
➢ sistemul de climatizare;
➢ UPS-uri;
➢ generator;
➢ sistemul de detecție și stingere incendii;
➢ sistemul de distribuție electrică;
➢ sistemul de supraveghere video;
➢ sistemul de control acces;
• Relocarea centrului de date București într-o nouă locație care oferă o protecție perimetrală
mai bună, activitate care a presupus:
✓ pregătirea și planificarea procesului;
✓ contractarea prestatorilor de servicii pentru dezafectarea sistemelor informatice și auxiliare
prezente în shelter, în vederea realizării transportului în siguranță;
✓ realizarea transportului și reinstalarea sistemelor în shelter la noua locație;
✓ verificarea și testarea funcționalităților sistemelor informatice și auxiliare.
• Realizarea documentației tehnice de achiziție conform necesităților de telecomunicații,
hardware si software ale AEP in vederea desfășurării proceselor electorale aferente anilor
2019-2020:
✓ pregătirea specificațiilor tehnice și a caietului de sarcini pentru achiziția de echipamente de
telecomunicații pentru optimizarea și asigurarea comunicațiilor de date și a securității
sistemului informatic electoral necesar în procesele electorale aferente anilor 2019-2020;
✓ pregătirea specificațiilor tehnice și a caietului de sarcini pentru achiziția infrastructurii
hardware de procesare și stocare de date necesară pentru implementarea sistemului
informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal și pentru
centralizarea rezultatelor celor 4 scrutine aferente anilor 2019-2020;
✓ pregătirea specificațiilor tehnice și a caietului de sarcini pentru realizarea sistemului de
proceduri și instrumente software de prelucrare a datelor și editarea de rapoarte necesare
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centralizării rezultatelor votării pentru alegerea membrilor Parlamentului European din
anul 2019.
Determinarea valorii estimate a achiziției infrastructurii hardware necesară implementării
sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal și
pentru centralizarea rezultatelor alegerilor din anii 2019 – 2020 a fost realizată printr-o nouă
consultare a pieței. Autoritatea Electorală Permanentă a derulat un proces de consultare a
pieței care s-a inițiat prin publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și pe site-ul
instituției, a unui anunț privind consultarea pieței în data de 14.08.2018.
Pentru o estimare cât mai corectă și obiectivă a valorii achiziției echipamentelor hardware
necesare implementării în condiții optime a sistemului informatic pentru monitorizarea
prezenței la vot și centralizarea rezultatelor alegerilor din anii 2019 - 2020, agenții economici
au fost invitați să transmită propuneri cu specificații tehnice ale echipamentelor solicitate de
către AEP, propuneri de îmbunătățire și de optimizare ale soluției hardware potrivite și oferte
de preț pentru fiecare echipament în parte, conform specificațiilor tehnice din anunț.
Ofertele primite în termen, conțin atât estimarea valorii achiziției infrastructurii hardware
necesară implementării sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și
prevenirea votului ilegal și pentru centralizarea rezultatelor alegerilor din anii 2019 - 2020, cât
și propuneri tehnice potrivite pentru optimizarea și îmbunătățirea soluției hardware care să
corespundă cerințelor autorității. Valoarea estimată a achiziției infrastructurii hardware este de
2.285.105 lei (fără TVA), ce a fost calculată pe baza mediei aritmetice a celor șase oferte
conforme, primite în urma acestei consultări a pieței.
După analizarea ofertelor existente pe piață s-a trecut la următoarea etapă a procesului de
achiziție publică și anume, realizarea referatului de necesitate pentru achiziționarea
echipamentelor hardware necesare implementării sistemului informatic pentru centralizarea
rezultatelor alegerilor și a sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot din anul
2019, în vederea derulării în bune condiții a evenimentelor electorale. De asemenea, în acest
scop a fost realizat și Caietul de sarcini care conține cerințele tehnice ale echipamentelor
solicitate.
Achiziționarea de echipamente și licențe informatice pentru desfășurarea activității AEP:
o 32 de monitoare;
o 39 de laptopuri și perifericele aferente acestora;
o sisteme de operare și softuri pentru editare text;
o 5 multifuncționale color A3;
o 4 multifuncționale alb-negru A3;
o 61 de scannere;
o 8 AccesPoint-uri;
o 42 videoproiectoare pentru desfășurarea și organizarea în bune condiții a consultărilor
electorale pentru dotarea filialelor județene ale AEP, care au fost instalate și puse în
funcțiune la utilizatori.
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Mentenanța și administrarea site-urilor AEP
Pe parcursul anului 2018, au fost soluționate mai mult de 250 de solicitări de
modificare/publicare documente pe site-ul www.roaep.ro, în special pe pagina de Prezentare, cele
mai numeroase fiind articolele de știri și comunicatele de presă referitoare la numărul total de
alegători înscriși în Registrul electoral la anumite date, dar și la subvențiile acordate lunar
partidelor politice. Solicitările privind Registrul electoral au depășit în 2018 valoarea 410, în anul
2017 aceasta fiind de doar 309.
În anul 2018 site-ul www.roaep.ro a fost migrat de pe serverul vechi pe o structură nouă
compusă din 9 maşini virtuale separate. Această opțiune permite configurarea unor soluții de
securitate moderne și un backup eficient.
Migrarea modulelor www.roaep.ro a fost realizată prin copierea integrală a conținutului
vechi în baze de date noi. Au fost utilizate platforme tip framework de generație nouă, open
source, ce permit cu ușurință dezvoltări ulterioare pentru înglobarea unui conținut foarte divers.
Toate sistemele au fost adaptate pentru afișarea în mod complet responsiv pentru toate
dispozitivele electronice (telefon, tabletă și calculator).

Realizarea bazei de date a evenimentelor electorale din perioada 1992-2016 și a
materialului privind primele alegeri parlamentare din România Mare
AEP a realizat o bază de date a tuturor tipurilor
de alegeri, începând cu anul 1992 și până în prezent,
care
poate
fi
consultată
la
adresa
http://www.roaep.ro/prezentare/centenar-alegeri/.
Aceasta conține informații privind rezultatul final al
alegerilor la nivelul județelor și de asemenea au fost
realizate reprezentări de tip hartă privind numărul
oamenilor cu drept de vot, prezența la vot, situația
voturilor nule și rezultatele competitorilor.
În anul 2018, am comemorat 100 de ani de la
evenimentul politic major al anului 1918 - desăvârșirea
statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România.
Autoritatea Electorală Permanentă a pregătit pentru acest eveniment comemorativ un
material de informare cu tema ,,PRIMELE ALEGERI PARLAMENTARE DIN ROMÂNIA
MARE”, material ce a fost publicat pe pagina principală a site-ului AEP, în secțiunea „Centenar
Marea Unire”. Realizarea acestui articol a presupus o activitate îndelungată de documentare,
precum și verificarea unui volum foarte mare de documente istorice. Aceste activități au fost
realizate în mod profesional de o echipă de specialiști din cadrul AEP.
Din punct de vedere tehnic, pentru publicarea acestui material în spațiul web, în cadrul AEP
au fost efectuate următoarele operații: desenarea în format digital a hărții României din anul 1919
și adăugarea informațiilor de conținut afișate pentru fiecare județ în parte.
Ulterior, au fost publicate și documentele istorice ce atestă autenticitatea informațiilor
publicate.
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Site-ul Biroului Electoral Central Referendum 2018
AEP a administrat site-ul oficial al Biroului Electoral Central, pentru referendumul
național din 10 octombrie 2018, fiind creat subdomeniul referendum2018.bec.ro.
Rolul acestui site a fost de a asigura o comunicare eficientă și transparentă a procesului
decizional în cadrul Referendumului Național pentru Revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie
2018. Meniul site-ului cuprinde 7 secțiuni, în care se regăsesc legislația care stă la baza
organizării și desfășurării acestei consultări electorale, membrii BEC, hotărârile și comunicatele
BEC, ordinea de zi a ședințelor și lucrările soluționate de către BEC, precum și rezultatele
parțiale și finale ale acestor alegeri.
Admiterea online în Corpul Experților Electorali
În ceea ce privește examinările online pentru admiterea în Corpul Experților Electorali a
candidaților pe Platforma eLearning E-academie, în anul 2018 s-au creat conturi pentru 454 de
persoane. Din acestea, au fost examinate 315, iar 309 persoane au promovat examenul.

Statistica pe județe a solicitărilor de înscriere a candidaților pentru examinarea online relevă
faptul că județul Timiș ocupă primul loc, cu 125 de înscrieri, fiind urmat de județele Suceava și
Iași, cu 65, respectiv 62 de candidați înscriși.

Asistență informatică privind organizarea referendumurilor din anul 2018
În anul 2018 au avut loc două referendumuri locale, primul în data de 27.05.2018 la
Sebeș, iar al doilea în data de 07.10.2018 în județul Olt. Sistemul informatic de monitorizare a
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prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, nu a fost utilizat în cadrul Referendumului
Național pentru Revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
Prezența la vot în cadrul Referendumului Național pentru Revizuirea Constituției
din 6 și 7 octombrie 2018
În cele două zile în care s-a desfășurat referendumul, persoanele împuternicite prin ordin
al președintelui Autorităţii Electorale Permanente au furnizat Biroului Electoral Central şi
birourilor electorale de circumscripţie ale județelor, biroului electoral de circumscripţie a
municipiului București, în format .xls, pe fiecare secţie de votare, localităţi, judeţe, respectiv la
nivel naţional, următoarele informaţii:
a) nivelul colectării datelor: numărul secţiei de votare/localitatea/judeţul/naţional;
b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot în mediul rural şi urban;
c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;
d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;
e) numărul alegătorilor care au votat cu urna mobilă.
Pe parcursul celor două zile în care s-a desfășurat referendumul național pentru revizuirea
Constituției, au fost prezentate publicului datele privind prezența la vot la orele 10:30, 14:30,
17:30, 20:30 și 22:30. Acestea făceau referire la datele colectate la orele 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 și 21:00 de către BEC de la birourile electorale ale secțiilor de votare. În data de 8
octombrie 2018 au fost prezentate rezultate parțiale ale referendumului național pentru revizuirea
Constituției în 3 conferințe de presă. Aceste Comunicate ale BEC se regăsesc în secțiunea
Rezultate.
După centralizarea rezultatelor finale și recepționarea de către BEC a proceselor-verbale
de circumscripţie județeană, au fost publicate în pagina „Rezultate” toate procesele-verbale ale
secţiilor de votare pe fiecare circumscripţie, pentru Oficiile electorale ale sectoarelor
municipiului București, precum și pentru Biroul electoral al secţiilor de votare din străinătate.
Colaborarea cu INS și STS în cadrul Referendumului Național pentru Revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
INS și direcțiile teritoriale de statistică au asigurat statisticienii necesari Biroului Electoral
Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, birourilor electorale de circumscripție
ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral de circumscripție a municipiului
București pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor,
dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor
alocate, au asigurat instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru
stabilirea rezultatului alegerilor, precum și tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării. STS a asigurat serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce
necesare birourilor electorale prin intermediul cărora au fost furnizate date cu privire la prezența
la urne, la orele stabilite de Biroul Electoral Central, precum și găzduirea site-ului
referendum2018.bec.ro conform cu normele de securitate impuse de standardul CORIS-STS.
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6. ADMINISTRAREA REGISTRULUI SECŢIILOR DE VOTARE.
MONITORIZAREA LOGISTICII ELECTORALE

6.1. ADMINISTRAREA REGISTRULUI SECŢIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ
Conform datelor din Registrul secțiilor de votare, la sfârșitul anului 2018 erau înființate
18.662 de secții de votare în țară: 5.108 secții în municipii, 1.264 de secții în municipiul
București, 1.758 de secții în orașe și 10.532 secții în comune. Majoritatea secțiilor de votare sunt
situate în mediul rural, respectiv 56,44%.
Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv municipiul
Bucureşti la sfârșitul anului 2018
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
JUDEŢUL VRANCEA
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL TULCEA
JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL TELEORMAN
JUDEŢUL SUCEAVA
JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL SATU MARE
JUDEŢUL SĂLAJ
JUDEŢUL PRAHOVA
JUDEŢUL OLT
JUDEŢUL NEAMŢ
JUDEŢUL MUREŞ
JUDEŢUL MEHEDINŢI
JUDEŢUL MARAMUREŞ
JUDEŢUL ILFOV
JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL IALOMIŢA
JUDEŢUL HUNEDOARA
JUDEŢUL HARGHITA
JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL GIURGIU
JUDEŢUL GALAŢI
JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
JUDEŢUL COVASNA
JUDEŢUL CONSTANŢA
JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL BUZĂU
JUDEŢUL BRAŞOV
JUDEŢUL BRĂILA
JUDEŢUL BOTOŞANI
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
JUDEŢUL BIHOR
JUDEŢUL BACĂU
JUDEŢUL ARGEŞ
JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL ALBA

1264
358
526
428
204

597
334
558
373
334
312
623
379
486
568
287
435
251
736
220
524
290
332
245
436
530
432
214
556
656

365
235
426
449
280
425
313
650
635
520
437
439
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Situația privind numărul secțiilor de votare din țară și numărul de alegători arondați
acestora, în funcție de tipul unităților administrativ-teritoriale, la finalul anului 2018 se
prezintă astfel6:
Tipul unităţii
administrativteritoriale
Municipii
Oraşe
Subdiviziuni UAT
(Mun. Bucureşti)
Comune
TOTAL

Număr
secţii
de
votare
5.108
1.758
1.264
10.532
18.662

Număr
alegători

6.760.762
1.921.188
1.789.935

Număr mediu
de
alegători/secţie
de votare
1323,56
1092,83
1416,09

Nr. secţii de
votare cu
peste 2000 de
alegători
49
2
26

Nr. secţii de
votare cu mai
puţin de 50 de
alegători
1
4
0

7.794.246
18.266.131

740,05
978,79

47
124

50
55

Se poate observa că la nivel național, la finele anului 2018, erau organizate 124 de secții de
votare cu un număr de peste 2000 de alegători arondați. Factori determinanți pentru această
situație sunt: emiterea actelor de identitate cuprinzând adrese de domiciliu/reședință noi; emiterea
actelor de identitate noi; creșterea numărului de persoane care au împlinit 18 ani; emiterea actelor
de identitate având aceeași adresă de domiciliu persoanelor cu cetățenie moldovenească care au
redobândit cetățenia română. Totodată, la sfârșitul anului 2018 erau organizate 55 de secții de
votare cu un număr mai mic de 50 de alegători arondați, 90,91% dintre acestea fiind în mediul
rural. Factori determinanți pentru această situație sunt: distanța dintre sediul celei mai apropiate
secții de votare și domiciliul/reședința alegătorilor depășește 3 kilometri; plasarea secției de
votare într-o zonă izolată; dificultăţi majore întâmpinate în procesul de informatizare secției de
votare.

Emiterea avizelor pentru modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor
acestora și pentru înființarea/desființarea unor secții de votare
În anul 2018, AEP a primit de la primari 829 de solicitări de aviz7 pentru modificarea
delimitărilor/sediilor secțiilor de votare, respectiv pentru înființarea/desființarea unor secții de
votare (cu 587,94% mai mult decât în anul 2017), care au fost soluționate astfel:

Numărul cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie
2018, aferent fiecărei localități, disponibil la http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/01/Anexanr.2-31.12.2018.pdf.
7
Modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora se poate realiza, potrivit dispozițiilor art. 20
alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, numai cu avizul conform al AEP, pe baza
solicitărilor transmise de primari.
6
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- în cazul a 822 dintre solicitări, a fost emis avizul conform favorabil, fiind aduse modificări
delimitărilor şi sediilor unui număr de 2.547 de secții de votare (13,64% din numărul total
al secțiilor de votare);
- în cazul a 2 dintre solicitări, primarul a comunicat AEP renunțarea la solicitare, ca urmare
a stadiului avansat al reabilitării locației sediului secției de votare (solicitarea primarului
comunei Frumușani din județul Călărași privind modificarea sediului unei secții de votare),
respectiv ca urmare a creșterii numărului alegătorilor în urma importului de date de la
DEPABD (solicitarea primarului municipiului Fălticeni din județul Suceava privind
modificarea delimitării);
- în cazul a 3 dintre solicitări, a fost comunicat refuzul de emitere a avizului conform;
- în cazul a 2 dintre solicitări a fost emis aviz conform favorabil parțial, astfel: 1. În ceea ce
privește solicitarea primarului comunei Ruginești din județul Vrancea referitoare la
modificarea a 4 sedii de secții de votare, a fost emis avizul conform favorabil pentru
modificarea sediilor a 3 secții de votare, precum și refuzul de emitere a avizului conform
pentru modificarea unui sediu al secției de votare, deoarece în urma verificării îndeplinirii
condițiilor pentru schimbarea sediului unei/unor secții de votare a rezultat faptul că nu erau
îndeplinite de către sediul propus condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b), e), g), h), j și
k) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții
minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de
votare, precum şi dotarea minimală a acestora 8. 2. În ceea ce privește solicitarea
primarului comunei Pietroșița din județul Dâmbovița referitoare la modificarea sediilor a 3
secții de votare , a fost emis avizul conform favorabil pentru modificarea sediului unei secții
de votare, precum și refuzul de emitere a avizului conform pentru modificarea sediilor a 2
secții de votare, deoarece motivul invocat nu se afla printre situațiile reglementate de
prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 și
totodată în urma verificării îndeplinirii condițiilor pentru schimbarea sediului unei/unor
secții de votare a rezultat faptul că sediile propuse spre a fi modificate îndeplineau
condițiile minimale prevăzute de art. 4 alin. 1 lit. a) – k) ale Hotărârii AEP nr. 44/2016.

Sediul propus nu dispunea de dotările prevăzute de legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor,
precum şi de planul de evacuare în caz de urgenţă, nu dispunea de cel puțin un grup sanitar igienizat, aerisit şi
accesibil, nu permitea afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor, nu facilita asigurarea măsurilor de pază, de
protecție și securitate, nu permitea deplasarea normală, neobstrucţionată, pe coridoare, holuri, culoare, vestibuluri şi
alte asemenea locuri de trecere şi, de asemenea, nu erau marcate corespunzător, nu beneficia de rampe speciale
pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenţionează să îşi exercite dreptul de vot şi nu asigura
accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinului viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării
tehnice ,,Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000.
8
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Situația solicitărilor de emitere a avizului conform,
în funcție de tipul solicitantului
10; 1,21%
111; 13,47%

Primării de comună

94; 11,41%

Primării de municipiu
Primării de oraș

609; 73,91%

Primării de sector

Solicitările primite au fost supuse analizei și verificării în baza a 18.847 de modificări
punctuale (precum arterele, segmentele de artere, imobilele, respectiv numere administrative
arondate unei secții de votare, modificarea sediului secției de votare, înființare/desființare secții
de votare) cu următoarele rezultate:
a.

modificarea sediilor a 467 de secții de votare. 74,95% din totalul sediilor modificate
sunt situate în mediul rural.
Situația numărului de modificări ale sediilor secțiilor de votare supuse
analizei și verificării prin procedura avizului conform, în funcție de tipul
unității administrativ-teritoriale
23; 4,93%

44; 9,42%

50; 10,71%
350; 74,95%

Comună

Municipiu

Oraș

Sector

În situaţiile în care primarii au solicitat AEP avizul conform pentru schimbarea
sediilor/înființarea/desființarea unor secții de votare, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (4)
din Hotărârea AEP nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării
delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, reprezentanţii filialelor sau
birourilor judeţene ale AEP au efectuat verificări la faţa locului privind asigurarea condiţiilor
legale în imobilul propus pentru a deveni sediu al secţiei de votare.
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b. au fost supuse analizei și verificării 24 de solicitări de înființare a unor secții de
votare, fiind acordat aviz conform favorabil pentru înființarea a 37 secții de votare,
respectiv:
Județul

Botoșani
Botoșani
Botoșani
Brașov
Brașov
București
București
București
București
Iași
Iași
Iași
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Ilfov
Sibiu
Sibiu
Suceava
Suceava
Timiș
Timiș
TOTAL

Unități / Subdiviziuni
administrativteritoriale
Comuna Cristești
Comuna Hilișeu-Horia
Comuna Răchiți
Comuna Sînpetru
Oraș Râșnov
Sectorul 1
Sectorul 1
Sectorul 3
Sectorul 4
Comuna Valea Lupului
Comuna Popești
Comuna Comarna
Comuna Berceni
Comuna Chiajna
Oraș Popeşti Leordeni
Oraș Otopeni
Comuna Bragadiru
Oraș Voluntari
Comuna Şelimbăr
Oraș Cisnădie
Comuna Şcheia
Municipiul Suceava
Comuna Moșnița Nouă
Comuna Dumbrăvița
-
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Nr. secții de
votare
înființate
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
2
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
37

c. au fost supuse analizei și verificării 7 solicitări privind desființarea unor secții de
votare pentru care a fost acordat aviz conform favorabil, respectiv:

Județul
Alba
Bihor
Brăila
Buzău
Vâlcea
Vâlcea
Vaslui
TOTAL

Unități / Subdiviziuni
administrativteritoriale
Comuna Scărișoara
Comuna Viișoara
Municipiul Brăila
Orașul Pătârlagele
Comuna Fîrtățești
Orașul Brezoi
Comuna Roșieți
-

Nr. secții de
votare
desființate
1
1
1
1
1
1
1
7

d. au fost avizate 18.336 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea
au vizat, în principal: arondarea/rearondarea unor sate în delimitarea secțiilor de
votare; arondarea arterelor omise, respectiv a arterelor nou-înființate în delimitarea
secțiilor de votare, arondarea imobilelor omise, respectiv a noilor imobile în
delimitarea secțiilor de votare (imobile cu număr administrativ „0”, arondarea unor
numere administrative, arondarea unor segmente de numere).
Situaţia numărului de modificări ale delimitărilor secţiilor de votare supuse analizei
şi verificării prin procedura avizului conform, în funcție de tipul modificărilor și
tipul unității administrativ-teritoriale

5

Arondare/rearondare delimitări descriptive

57
68

Arondare/rearondare segmente

599
833
1839

49
397

Arondare/rearondare numere administrative

1482

169
2
337

Arondare/rearondare număr administrativ „0”

1115
521
78

1181
831

Arondare/rearondare artere

8325

48
2

Arondare/rearondare sate/localități componente

398

0

Sector

1000

2000

Oraș

Municipiu
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3000

4000

Comună

5000

6000

7000

8000

9000

În ceea ce privește Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei în 6 şi 7
octombrie 2018 au fost realizate operaţiuni de verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi
informaţiilor cuprinse în Registrul secţiilor de votare. Având în vedere faptul că activităţile
privind administrarea Registrului secţiilor de votare se derulează pe tot parcursul anului, am
considerat relevant să detaliem numai operaţiunile desfăşurate în perioada 23 septembrie – 7
octombrie 2018, însumând un număr total de 262 de avize conforme emise, privind 546 secţii de
votare, dintre care:
➢ 225 de solicitări de aviz conform pentru modificarea unui număr de 296 de sedii ale
secţiilor de votare (în cazul unui număr de 155 de solicitări de aviz, privind 213 secţii
de votare se solicita modificarea definitivă a sediilor secţiilor de votare, în timp ce în
71 de solicitări de aviz conform se făcea referire la situaţii în care sediile a 83 de
secţii de votare nu puteau fi utilizate temporar);
➢ 16 solicitări de emitere a avizului conform pentru modificarea delimitărilor unui
număr de 130 secţii de votare;
➢ 5 solicitări de emitere a avizului conform pentru desfiinţarea unui număr de 5 secţii
de votare şi modificarea delimitărilor a 3 secţii de votare, ceea ce a afectat un număr
de 16 secţii de votare;
➢ 6 solicitări de emitere a avizului conform pentru modificarea sediilor a 8 secţii de
votare şi modificarea delimitării a 25 secţii de votare;
➢ 7 solicitări de emitere a avizului conform pentru înfiinţarea a 11 secţii noi de votare şi
modificarea delimitărilor la 39 de secţii de votare;
➢ 3 solicitări de emitere a avizului conform pentru înfiinţarea a 4 secţii noi de votare,
modificarea delimitărilor la 50 de secţii de votare şi schimbarea sediului la 26 de
secţii de votare.
Pe lângă solicitările de obţinere a avizului conform emis de AEP pentru
înfiinţarea/desfiinţarea de secţii de votare, ori pentru modificarea delimitării şi/sau a sediului
acestora, 40 de unităţi administrativ-teritoriale din 15 judeţe au formulat solicitări de deblocare a
Registrului electoral:
a) pentru efectuarea operaţiunilor de arondare manuală a unui număr de 384 de alegători
ale căror menţiuni din actele de identitate nu permiteau arondarea automată pe baza
delimitărilor;
b) pentru efectuarea unor corecţii ale unor erori materiale în ceea ce priveşte tipul,
denumirea şi adresa secţiei de votare.
Trebuie menţionat faptul că numărul solicitărilor unităţilor administrativ-teritoriale din
perioada 23 septembrie – 7 octombrie 2018, de obţinere a avizului conform pentru modificarea
delimitărilor şi/sau sediilor secţiilor de votare, respectiv de înfiinţare sau desfiinţare a acestora,
echivalează ca număr şi complexitate cu cel al avizelor eliberate în primele şase luni ale anului.
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Din analiza cauzelor care au determinat un număr atât de mare de solicitări se desprind
următoarele considerente:
- nu este suficient să se realizeze o bază de date cuprinzând informaţii relevante, cum
este, spre exemplu, Registrul secţiilor de votare, ci este necesară atât actualizarea
permanentă, cât şi verificarea consistenţei acestora. În acest sens, atât persoanele
autorizate să opereze în Registrul electoral, cât şi persoanele împuternicite din cadrul
AEP, trebuie să analizeze periodic rapoartele privind alegătorii (nr. de cetăţeni care
locuiesc la o adresă, alegători nerepartizaţi, etc.), secţiile de votare (nr. de alegători per
secţie, delimitări, tip şi denumire secţii, etc.).
- există un număr important de sedii ale secţiilor de votare dezafectate, demolate, ori
care au fost incluse în diferite programe de reabilitare, renovare şi/sau modernizare
despre care nu s-au formulat informări către AEP;
- se impune demararea de către AEP a unui Program de evaluare care să acopere, pe
cât posibil, totalitatea sediilor în care funcţionează secţii de votare şi care poate
asigura evaluarea obiectivă a sediilor secţiilor de votare, precum şi colectarea cu
acurateţe a unor date şi informaţii necesare (GPS, etaj/parter, denumire şi tip sediu,
tipul de proprietate, configuraţie şi accesibilitate, necesar dotări, etc.). Acest program
de evaluare-verificare poate fi configurat să se deruleze pe durata unui ciclu electoral;
Dintre solicitările de aviz conform se evidențiază cele privind modificarea sediului secţiei
de votare9. Motivele invocate cu precădere pentru modificarea sediului secțiilor de votare au fost
următoarele:
- lucrări de reabilitare, reconstrucţie, renovare sau modernizare (95);
- organizarea unor evenimente socio-culturale, cum ar fi de exemplu, spectacole, nunţi,
botezuri, etc. (44);
- sediul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea AEP nr. 44/2016, iar
noul sediu asigură condiţii superioare (40);
- stare avansată de degradare a imobilului, spaţii dezafectate (14) sau clădiri demolate
(9);
- imobilele în care erau organizate secţiile de votare aparţin unor persoane fizice sau
persoane juridice de drept privat care refuză să mai pună la dispoziţie imobilul (5) sau
care nu pot fi contactate (2);
- imobilele în care funcţionau secţiile de votare au fost retrocedate (3) sau le-a fost
schimbată destinaţia (5);
- alte situaţii în care a fost necesară schimbarea sediului secţiei de votare (9).

Sediile secţiilor de votare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea AEP nr.
44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcționează secțiile
de votare, precum şi dotarea minimală a acestora. De asemenea, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din aceleași act
normativ „sediile secţiilor de votare nu pot fi stabilite în unităţile de asistenţă medicală cu paturi, respectiv în unităţi
de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate”.
9
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Pentru informarea corectă a alegătorilor au fost postate pe site-ul AEP variante actualizate
ale Registrului secţiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor de
votare la adresa: http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/.
Potrivit evidențelor din Registrul național al secțiilor de votare numărul total al secțiilor
de votare din țară a ajuns la 18.662 faţă de 18.626 de secţii de votare la alegerile parlamentare şi
faţă de numărul de 18.616 de la alegerile locale din anul 2016.
În municipii au fost organizate 6.372 secţii de votare, în oraşe 1.758, iar în comune
10.532.
Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv municipiul Bucureşti este
prezentată mai jos:

Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv municipiul Bucureşti constituite
cu ocazia desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituţiei
din 6 și 7 octombrie
NR SECŢII
VOTARE
PARLAMENTARE
2016

NR SECŢII
VOTARE
REFERENDUM
2018

AB

440

439

AG

520

520

AR

437

URBAN

RURAL

PONDERE
URBAN %

PONDERE
RURAL %

-1

182

257

41,46

58,54

0

188

332

36,15

63,85

437

0

175

262

40,05

59,95

1254

1264

10

1264

0

100,00

0,00

BC

634

635

1

231

404

36,38

63,62

BH

652

650

-2

216

434

33,23

66,77

BN

313

313

0

83

230

26,52

73,48

BR

281

280

-1

159

121

56,79

43,21

BT

422

425

3

142

283

33,41

66,59

BV

447

449

2

282

167

62,81

37,19

BZ

427

426

-1

131

295

30,75

69,25

CJ

656

656

0

287

369

43,75

56,25

CL

235

235

0

80

155

34,04

65,96

CS

365

365

0

157

208

43,01

56,99

CT

556

556

0

352

204

63,31

36,69

CV

214

214

0

89

125

41,59

58,41

DB

432

432

0

129

303

29,86

70,14

DJ

530

530

0

224

306

42,26

57,74

GJ

332

332

0

119

213

35,84

64,16

GL

436

436

0

217

219

49,77

50,23

GR

245

245

0

63

182

25,71

74,29

HD

524

524

0

252

272

48,09

51,91

HR

290

290

0

86

204

29,66

70,34

JUDEŢ

B

49

+/-

IF

238

251

13

107

144

42,63

57,37

IL

220

220

0

88

132

40,00

60,00

IS

730

736

6

294

442

39,95

60,05

MH

286

287

1

95

192

33,10

66,90

MM

435

435

0

222

213

51,03

48,97

MS

568

568

0

209

359

36,80

63,20

NT

486

486

0

147

339

30,25

69,75

OT

379

379

0

121

258

31,93

68,07

PH

623

623

0

284

339

45,59

54,41

SB

370

373

3

215

158

57,64

42,36

SJ

312

312

0

64

248

20,51

79,49

SM

334

334

0

118

216

35,33

64,67

SV

555

558

3

199

359

35,66

64,34

TL

204

204

0

74

130

36,27

63,73

TM

595

597

2

297

300

49,75

50,25

TR

334

334

0

91

243

27,25

72,75

VL

430

428

-2

153

275

35,75

64,25

VN

358

358

0

98

260

27,37

72,63

VS

527

526

-1

146

380

27,76

72,24

18.626

18.662

+36

8130

10532

Medie
59,79

Medie
40,21

417

377

-40

19.043

19.039

-4

Total secţii
de votare în
ţară
Străinătate
TOTAL
GENERAL

Ponderea secţiilor de votare în funcţie de mediul urban sau rural este prezentată mai jos10.

Medie
38,76

10

URBAN (%)
Minim
21

Maxim
61,24

Medie
61,24

http://referendum2018.bec.ro/statistici/
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RURAL (%)
Minim
36,69

Maxim
79,48

Situația privind secțiile de votare din țară și numărul de alegători arondați acestora, în
funcție de tipul unității administrativ-teritoriale
Tipul unităţii
administrativ-teritoriale

Număr secţii Număr alegători
de votare

Municipii (include municipiul 6.372
București)
Oraşe
1.758
Comune
10.532
TOTAL
18.662

8.555.072

Număr mediu de
alegători/ secţia de
votare
1.342,60

1.924.966
7.802.124
18.263.990

1.093,18
740,80
980,56

În baza datelor și informațiilor existente în Registrul secțiilor de votare și în Registrul
electoral, prezentate în tabelul de mai jos, se observă că la nivel național au fost 114 secții de
votare cu un număr de peste 2000 de alegători arondați unei secții de votare şi 55 de secții de
votare cu un număr mai mic de 50 de alegători arondați unei secții de votare.

Secţii de votare cu peste 2000 de alegători
2000-2100
39
2101-2200
23
2201-2300
10
2301-2400
8
2401-2500
11
2501-2600
2
2601-2700
6
2701-2800
2
2801-2900
2
2901-3000
2
>3000
9

Având în vedere prevederile legale cu caracter de excepție și cu aplicabilitate strictă în
cazul referendumului național, Autoritatea Electorală Permanentă a emis avize conforme pentru
schimbarea sediilor unor secții de votare din diferite unități administrativ-teritoriale, cu ocazia
desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6-7 octombrie 2018,
pentru a asigura o bună organizare și desfășurare a procesului electoral.
În consecință, la emiterea avizului conform pentru schimbarea sediilor unor secții de
votare din diferite unități administrativ-teritoriale cu ocazia desfășurării referendumului național
pentru revizuirea Constituției din 6-7 octombrie s-a avut în vedere caracterul temporar al
situațiilor invocate în acest sens.
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6.2. MONITORIZAREA LOGISTICII ELECTORALE
Pe parcursul anului 2018, cu ocazia acțiunilor de control și îndrumare electorală desfăşurate
în unităţile administrativ-teritoriale, s-a monitorizat permanent logistica electorală de care dispun
primăriile pentru organizarea şi amenajarea secţiilor de votare.
Informaţiile obţinute de la reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele
constatate la faţa locului de echipele de control ale AEP au fost consemnate în lista de verificare,
anexă la procesul-verbal de control şi centralizate la nivelul birourilor judeţene şi al filialelor
AEP în macheta logistică electorală, fiind transmise în vederea prelucrării către Direcția
management electoral din cadrul AEP.
Astfel, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că unele unități administrativteritoriale depozitează materialele de logistică electorală în condiții foarte bune (20,21%),
altele depozitează materialele de logistică electorală în condiții bune (77,86%),
corespunzătoare (1,82%) sau necorespunzătoare (0, 10 %).
CONDIȚIILE ÎN CARE SUNT DEPOZITATE MATERIALELE DE LOGISTICĂ
ELECTORALE
FOARTE BUNE (9-10);
20,21%

NECORESPUNZĂTOARE (4); 0,10%

CORESPUNZĂTOARE
(5-6); 1,82%
BUNE (7-8); 77,86%

Din aceeași perspectivă, pe parcursul anului 2018 în cadrul acțiunilor de control/re-control
efectuate în unitățile administrativ-teritoriale, s-a verificat modul de păstrare şi depozitare a
materialelor de logistică electorală între perioadele electorale, precum şi realizarea din timp a
dotărilor specifice secţiilor de votare.
În multe situaţii, materialele de logistică electorală sunt depozitate, între perioadele
electorale, în locaţiile în care se organizează secţiile de votare.
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În anul 2018 s-a realizat evaluarea dotărilor specifice secțiilor de votare precum și a
modului de păstrare a acestora între perioadele electorale în 3.134 unități administrativteritoriale, reprezentând 98,52% din numărul total al acestora (3.181 de unități administrativteritoriale la nivel național), respectiv:
- 95 de municipii,
- 209 orașe,
- 2.830 de comune.
De asemenea au fost evaluate din punct de vedere al logisticii electorale și cele șase
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București.
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NUMĂRUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE VERIFICATE DIN PUNCT DE VEDERE AL LOGISTICII
ELECTORALE ÎN ANUL 2018

120
102
102

101
101

78

80

87
87

78
78

78
78

89
89
81
81

70
70
62
62

58

60
44
44

45

70
70

55
55

99
99

76
76
69
69

65
65

67

66
66

63

66
66

105
97
89
89

83
83

77
77

71

104
104

102
100

98
98

93
93

100

114
114

112
112

111
111

86
86
73
73

64

54
54

65
61 65
61
51
51

45
40
40

41

40

40

20
6

0
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6

În urma controalelor efectuate au rezultat următoarele date:
PONDEREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV -TERITORIALE VERIFICATE DIN PUNCT
DE VEDERE AL LOGISTICII ELECTORALE ÎN ANUL 2018

2830

2861

3000
2000

209

217

95

103

1000
0
Orașe

Comune

Municipii

Numărul unităților administrativ-teritoriale verificate

Numărul unităților administrativ-teritoriale la nivel național

GRADUL DE REUTILIZARE AL MATERIALELOR DE LOGISTICĂ
ELECTORALĂ
92,18%

92,36%

82,24%

95,00%
90,00%
85,00%
80,00%
75,00%
Cabine de vot

Urne de vot fixe
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Urne de vot mobile

Activităţi privind monitorizarea modului de realizare a materialelor şi dotărilor
specifice secţiilor de votare în perioada electorală aferentă Referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018
Prin Nota nr. 14.600/25.10.2018, Direcția management electoral a solicitat structurilor
teritoriale să comunice orice deficiențe/incidente semnalate cu privire la următoarele:
• dificultăţi în exercitarea drepturilor electorale întâmpinate de persoanele cu handicap;
• deficienţe privind materialele de logistică electorală: cabine de vot, urne, buletine de vot,
ștampile confecționate și utilizate;
• deficienţe referitoare la sediile secţiilor de votare (spre exemplu: spații care nu
îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.
44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în
care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, acces
necorespunzător, amplasare la etaj fără a fi asigurate măsuri corespunzătoare, condiţii
improprii, etc.).
Informarea și accesibilitatea alegătorilor cu ocazia Referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018
Prin sesizarea înregistrată la Filiala București-Ilfov cu nr. 2363/08.10.2018, a fost
reclamat faptul că amplasarea secțiilor de votare din incinta Colegiului Victor Babeș s-a
modificat „fără ca cetățeanul să fie informat la loc vizibil“, în sensul că la alegerile anterioare
„existau persoane care îndrumau votanții“, iar la referendum trebuia „doar să urmezi săgețile
lipite pe arbori, ca la excursiile de orientare turistică“. Filiala București-Ilfov a solicitat
primarului sectorului 2 al municipiului București informații suplimentare referitoare la aspectele
sesizate, informând petentul cu privire la acest fapt.
Prin sesizarea înregistrată la Filiala București-Ilfov cu nr. 2362/08.10.2018, a fost adus la
cunoștință faptul că din anul 1990 secțiile de votare din Facultatea de Construcții Civile și
Agricole au fost amenajate la parter, însă la referendum, pentru prima dată, secțiile de votare au
fost organizate la etajul 3, unde persoanele în vârstă au ajuns greu. Filiala București-Ilfov a
solicitat primarului sectorului 2 al municipiului București informații suplimentare referitoare la
aspectele sesizate, informând petentul cu privire la acest fapt.
Menţionăm faptul că, în cazul tuturor solicitărilor de aviz privind modificările sediilor
secțiilor de votare s-a pus accent pe exercitarea dreptului de vot în condiții optime pentru
persoanele cu handicap. În acest sens a fost verificată existența rampelor sau s-a solicitat
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confecționarea acestora, iar în cazul în care noul sediu propus nu a putut fi amplasat la parterul
unor clădiri s-a solicitat expres identificarea unor măsuri pentru accesul acestor persoane.
Una din soluţiile ce ar permite eliminarea pe cât posibil a organizării sediilor secţiilor de
votare la etajul imobilelor, greu accesibile, sau în spaţii aparţinând unor persoane fizice sau
persoane juridice de drept privat (care în mai multe cazuri nu au mai dorit să pună la dispoziţie
spaţiul) o reprezintă închirierea unor containere modulare care să prezinte caracteristicile
tehnico-constructive necesare. Pe de altă parte, ar trebui analizată posibilitatea identificării unor
proceduri speciale pentru persoanele netransportabile (spre exemplu, înregistrarea la cerere, în
Registrul electoral a persoanelor vârstnice sau netransportabile pentru a vota cu urna specială la
toate alegerile, putându-se astfel estima din timp durata deplasărilor).
Deficiențe privind materialele de logistică electorală: cabine de vot, urne, buletine
de vot, ștampile confecționate și utilizate
Chiar dacă se constată o tendință de modernizare a procesului electoral, în special prin
informatizarea acestuia, ce permit îmbunătățirea exercitării drepturilor electorale, monitorizarea
prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal (SIMPV), logistica electorală utilizată este
învechită, utilizându-se resursele de la procesele electorale anterioare, impunându-se ca
prioritate viitoare demararea unui program de modernizare a logisticii electorale.
Organizarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare
În conformitate cu dispozițiile art. 40 lit. c) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi a Centrului „Expert electoral", aprobat prin
Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2016, filialele
Autorității Electorale Permanente realizează evidențe și evaluări ale sediilor secțiilor de votare şi
ale logisticii electorale, conform legii şi metodologiilor specifice.
Pe de altă parte, având în vedere unele aspecte sesizate de Inspectoratul de Poliție
Județean Vâlcea11 şi Inspectoratul de Poliție Județean Iaşi12 cu privire la sediile secțiilor de
votare din județul Vâlcea, respectiv din judeţul Iaşi, s-a solicitat Filialei Sud-Vest Oltenia (adresa
nr. 15.035/31.10.2018) şi Filialei Nord-Est (adresa nr. 15.332/01.11.2018) efectuarea unei

Prin adresa nr. 24708 din 12.10.2018, înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia sub nr. 1077 din 16.10.2018,
Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a adus la cunoștința AEP faptul că 12 locații ale birourilor electorale ale
secțiilor de votare din județul Vâlcea, care au revenit în pază și protecție la acest scrutin IPJ, au fost improprii
desfășurării în bune condiții a misiunii din competența sa. Sesizarea a fost înaintată și Autorității teritoriale de
Ordine Publică Vâlcea din subordinea Consiliului Județean Vâlcea, care a transmis-o AEP prin adresa nr.
A/143/08.11.2018, înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia sub nr. 1226 din 09.11.2018.
12
Instituția Prefectului Județul Iași, prin adresa cu nr. 18651/19.10.2018, înregistrată la Autoritatea Electorală
Permanentă cu nr. 14727/29.10.2018, a comunicat sesizarea Inspectoratului de Poliție Județean Iași cu nr.
642226/10.10.2018, cu privire la dificultățile intervenite în activitatea de asigurare a misiunilor pe linie de ordine și
siguranță publică cu ocazia Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018,
respectiv cu privire la faptul că sediile secțiilor de votare nr. 284 din oraș Podu Iloaiei, 295 din comuna Al.I.Cuza,
343 din comuna Ciohorăni, 372 din comuna Costești, 466 din comuna Heleșteni, 482 din comuna Horlești, 485 și
487 din comuna Ion Neculce, 549 și 550 din comuna Oțeleni, 573 din comuna Probota, 639 din comuna Strunga,
660 din comuna Todirești, 716 și 717 din comuna Victoria, 718 din comuna Vânători sunt organizate în spații cu o
singură cameră, nefiind disponibilă altă încăpere pentru executarea serviciului de protecție în condițiile prevăzute
de legislația muncii. În vederea remedierii deficiențelor semnalate s-a solicitat primarilor să ia măsurile necesare
pentru ca sediile secțiilor de votare să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecție și securitate, conform
dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. h din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții
minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare.
11
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evaluări a situaţiilor și, în funcție de categoria de deficiențe constatate să dispună, după caz,
următoarele:
• pentru situațiile în care au fost sesizate locații dezafectate, aflate în stare avansată de
degradare, să solicite primăriilor să menționeze, în scris, dacă sediile secțiilor de votare
în cauză îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru sediile secțiilor de votare, iar, în
caz contrar, să inițieze demersurile necesare pentru identificarea unor noi locații care să
îndeplinească condițiile legale pentru funcționarea sediilor secțiilor de votare și, ulterior,
să solicite schimbarea sediilor secțiilor de votare, conform prevederilor legale;
• pentru situațiile în care au fost sesizate lipsa surselor de încălzire, lipsa confortului
termic, lipsă de echipamente și instalații în stare de funcționare, lipsa grupului
sanitar igienizat, aerisit şi accesibil, ori a celor în care localul de vot nu facilitează
asigurarea măsurilor de pază, de protecţie şi securitate, precum şi informarea
privind sediile secţiilor de votare, să solicite primăriilor să ia măsurile necesare în
vederea remedierii aspectelor sesizate, și, ulterior, să comunice, cu celeritate, măsurile
dispuse în acest sens.
De asemenea, în cazul în care, primăriile nu au posibilitatea să ia măsurile necesare
pentru remedierea aspectelor sesizate, iar sediile secțiilor de votare nu mai îndeplinesc condițiile
legale pentru funcționarea sediilor secțiilor de votare, să solicite acestor instituții să inițieze
demersurile necesare pentru identificarea unor noi locații și, ulterior, să urmeze procedura de
schimbare a sediilor secțiilor de votare, conform prevederilor legale.
Cu privire la neregulile aduse la cunoștința Autorităţii Electorale Permanente:
• Filiala Sud-Vest Oltenia a solicitat primăriilor în cauză lămuriri, după cum urmează:
- Oraș Brezoi, Școala Podeni - Prin Adresa nr. 1172/ 30. 10. 2018 Filiala Sud-Vest
Oltenia a cerut Primăriei orașului Brezoi să comunice dacă sediile secțiilor de votare organizate
pe raza UAT Brezoi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5
alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamate următoarele nereguli: locație la care
lipsesc sistemele de închidere, geamurile și ușile fiind deteriorate, fără sursă de încălzire și fără
spațiu destinat pazei. Au fost solicitate lămuriri cu privire la toate secțiile de votare, deoarece în
Orașul Brezoi nicio secție nu are sediul în Școala Podeni și nici nu există localitate componentă
cu această denumire. Prin Adresa nr. 6094/ 30.10.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu
nr. 1178 din 31.10.2018, Primăria orașului Brezoi a comunicat că, la Referendumul naţional
pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, toate cele șapte locații ale secțiilor de
votare au îndeplinit (îndeplinesc) condițiile prevăzute de Hotărârea AEP nr. 44/2016;
- Oraș Berbești, Grădinița nr. 2 (blocuri) - Prin Adresa nr. 1170/30.10.2018 Filiala SudVest Oltenia a cerut Primăriei orașului Berbești să comunice dacă sediul secției de votare nr. 125
din Grădinița nr. 2 (blocuri) organizată pe raza UAT Brezoi îndeplinește condițiile prevăzute de
art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamat
faptul că secția este într-un fost apartament situat la parterul unui bloc de locuințe care are doar
ușa de la intrare, situată pe scara blocului. Prin Adresa nr. 7829/01.11.2018 înregistrată la Filiala
Sud-Vest Oltenia cu nr. 1187/ 01.11.2018, Primăria orașului Berbești a comunicat că locația
secției de votare nr. 125 îndeplinește condițiile prevăzute de Hotărârea AEP nr. 44/2016,
menționând că ieșirea din apartament se asigură pe uși duble cu acces în holul blocului, hol care
are două ieșiri;
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- Oraș Horezu, Căminul Cultural Râmești și Căminul Cultural Urșani - Prin Adresa nr.
1171/30.10.2018 Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei orașului Horezu să comunice dacă
sediile secțiilor de votare nr. 145 și nr. 149 organizate pe raza UAT Horezu îndeplinesc condițiile
prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016,
IPJ sesizând faptul că cele două secții de votare nu au sursă de încălzire în spațiul unde s-a
efectuat paza, spațiul nefiind adecvat pazei, și nu există toaletă;
- Comuna Alunu, Grădinița Bodești și Grădinița Roșia - Prin Adresa nr.
1163/30.10.2018 Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Alunu să comunice dacă
sediile secțiilor de votare nr. 156 și nr. 158 organizate pe raza UAT Alunu îndeplinesc condițiile
prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016,
fiind reclamate faptul că cele două secții sunt în locații dezafectate, aflate în stare avansată de
degradare, iar în cazul secției nr. 158 a mai fost sesizat și faptul că nu are energie electrică
aceasta fiind racordată doar pe perioada referendumului. Prin Adresa nr. 1163/01.11.2018
înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1184/01.11.2018, Primăria comunei Alunu a
comunicat că locațiile secțiilor de votare nr. 156 și nr. 157 sunt dezafectate, urmând a intra în
reabilitare pentru scrutinele din anul 2019, dar sunt racordate la rețelele de energie și apă și
dotate cu sobe și grupuri sanitare;
- Comuna Dăești, fosta Școală Băbuești - Prin Adresa nr. 1166/30.10.2018 Filiala SudVest Oltenia a cerut Primăriei comunei Dăești să comunice dacă sediul secției de votare nr. 206
organizată pe raza UAT Dăești îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f),
h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația are ferestrele
degradate și nu are sobă funcțională;
- Comuna Runcu, fosta Școala cu clasele I-IV Surpați - Prin Adresa nr. 1165/30.10.2018
Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Runcu să comunice dacă sediul secției de
votare nr. 355 organizată pe raza UAT Runcu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1)
lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că
locația are uși și ferestre degradate. Prin Adresa nr. 3186/01.11.2018 înregistrată la Filiala SudVest Oltenia cu nr. 1186/ 01.11.2018, Primăria comunei Runcu a comunicat că cele sesizate
privind locația secției de votare nr. 355 nu se confirmă, atașând la răspuns și documentar foto;
- Comuna Mihăești, fosta Școală cu clasele I-IV Bârsești - Prin Adresa nr.
1167/30.10.2018 Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Mihăești să comunice dacă
sediul secției de votare nr. 294 organizată pe raza UAT Mihăești îndeplinește condițiile
prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016,
fiind reclamat faptul că locația are ferestre degradate și nu are sobă funcțională;
- Comuna Valea Mare, Școala Mărgineni - Prin Adresa nr. 1168/30.10.2018 Filiala SudVest Oltenia a cerut Primăriei comunei Valea Mare să comunice dacă sediul secției de votare nr.
419 organizată pe raza UAT Valea Mare îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit.
c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația
nu are surse de încălzire, soba fiind fără uși, ferestrele și tavanul fiind degradate. Prin Adresa nr.
1597/31. 10. 2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1179/ 31.10.2018 Primăria
comunei Valea Mare a comunicat că cele sesizate privind locația secției de votare nr. 419 se
confirmă parțial, doar pentru spațiul atribuit postului de pază, nu și încăperii în care este
organizată secția. Urmează ca deficiențele să fie remediate în cel mai scurt timp;
- Comuna Laloșu, Școala Primară Berbești - Prin Adresa nr. 1169/30.10.2018 Filiala
Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Laloșu să comunice dacă sediul secției de votare nr.
259 organizată pe raza UAT Laloșu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d),
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e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația are
ferestre și uși degradate, fără sursă de încălzire și fără spațiu destinat pazei pe timpul nopții. Până
la acest moment nu am primit răspuns din partea primăriei;
- Comuna Roșiile, fosta Școală Pertești, prin Adresa nr. 1164/30.10.2018 Filiala SudVest Oltenia a cerut Primăriei comunei Roșiile să comunice dacă sediul secției de votare nr. 352
organizată pe raza UAT Roșiile îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e),
f), h), art. 5 alin (3) și art. 6 din Hotărârea AEP nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația este
în stare avansată de degradare, fără sursă de încălzire și fără spațiu destinat pazei pe timpul
nopții. Prin Adresa nr. 3968/14.11.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr.
1262/14.11.2018, Primăria comunei Roșiile a comunicat că se vor lua toate măsurile în vederea
remedierii deficiențelor și asigurării tuturor condițiilor în vederea desfășurării proceselor
electorale viitoare, în condițiile legii;
În perioada următoare, personalul Filialei Sud-Vest Oltenia va efectua deplasări la sediile
secțiilor de votare unde au fost reclamate nereguli în vederea verificării îndeplinirii condițiilor
prevăzute de Hotărârea AEP nr. 44/2016 și a implementării măsurilor pe care au comunicat că le
vor lua primăriile, acolo unde situația impune acest lucru.
• Filiala Nord-Est a solicitat primăriilor în cauză lămuriri, după cum urmează:
- În județul Neamț s-a constatat existența unor condiții improprii la secția de votare nr. 147,
amenajată în incinta Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”, corp C din localitatea Humuleștii Noi,
strada Hangului, nr. 2, oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț. Ca urmare acestui fapt, s-a solicitat
primarului să ia măsurile necesare pentru ca sediul secției de votare să îndeplinească condițiile de
funcționare, precizate expres în art. 4 al Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care
funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.
•

Filiala București-Ilfov
Prin sesizarea înregistrată la Filiala București-Ilfov cu nr. 2360/07.10.2018, președintele
USR Filiala Ștefăneștii de Jos, a semnalat că sediul Secției de votare nr. 232 din comuna
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov a fost mutat fără avizul conform al Autorității Electorale
Permanente și fără informarea alegătorilor.
Cu privire la aspectele sesizate Filiala București-Ilfov a luat următoarele măsuri:
- În data de 07.10.2018 a fost contactat telefonic președintele Biroului electoral al secției
de votare nr. 232, care a confirmat că sediul secției de votare ce face obiectul sesizării este situat
pe strada Europa nr. 9 bis, în Complexul Cosmopolis din comuna Ștefăneștii de Jos;
- Reprezentantul Autorității Electorale Permanente în Comisia Tehnică a Județului Ilfov l-a
contactat de îndată pe prefectul județului Ilfov, care a dispus viceprimarului comunei măsuri
pentru informarea corectă a alegătorilor din comuna Ștefăneștii de Jos (la acea dată primarul era
în concediu);
- Tot în data de 07.10.2018, o echipă AEP s-a deplasat în comuna Ștefăneștii de Jos,
constatând următoarele:
- Primarul comunei Ștefăneștii de Jos nu a adus la cunoștință publică schimbarea sediului
Secției de votare nr. 232 (fapt ce rezultă din analiza publicațiilor afișate pe raza comunei);
- la sediul Secției de votare nr. 232 din strada Europa nr. 9 bis a fost modificată cu pixul
adresa secției pe afișul de la intrarea în secție, în urma solicitării prefectului;
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- pe panoul de afișaj electoral de la Secția de votare nr. 229, situată în Școala nr. 1 cu
clasele I-VIII, Șoseaua Ștefănești nr. 130, adresa Secției de votare nr. 232 figura pe Strada
Aurorei nr. 2, bl. A6, Complex Cosmopolis.
- În data de 12.10.2018 primarul a fost notificat cu privire la desfășurarea unui control în
data de 16.10.2018 vizând aspectele sesizate. Cu ocazia controlului din data de 16.10.2018 s-au
constatat următoarele:
➢ Pentru Referendumul național privind revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie
2018, sediul Secției de votare nr. 232 a fost schimbat fără avizul conform al
Autorității Electorale Permanente, încălcându-se astfel dispozițiile art. 20 alin. (3) și
ale art. 21 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;
➢ Delimitarea, numerotarea secțiilor de votare și sediile acestora nu au fost aduse la
cunoștința publică conform dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea și desfășurarea referendumului, astfel cum a fost modificată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 (în sensul că pe publicațiile afișate pe
raza comunei figura adresa vechiului sediu al Secției de votare nr. 232).
După desfășurarea controlului, primarul a fost sancționat cu amendă de 4500 lei, conform
dispozițiilor art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. În
data de 18.10.2018, acesta ne-a transmis dovada achitării amenzii.
- Prin adresa înregistrată la Biroul Județean Ialomița cu nr. 397/25.09.2018, Inspectoratul
Județean de Jandarmi Ialomița a semnalat că sediile a două secții de votare din județ (SV nr. 114
din comuna Borănești și SV nr. 87 din orașul Țăndărei) se află într-o stare avansată de
degradare, neputând fi asigurate măsurile de pază și protecție necesare în condiții optime.
Personalul Biroului Județean Ialomița a contactat autoritățile locale din cele două unități
administrativ-teritoriale, iar acestea au confirmat că în imobilele respective se desfășurau lucrări
de renovare ce urmau să se finalizeze în timp util pentru desfășurarea referendumului. În ambele
situații deficiențele au fost remediate până la data desfășurării referendumului.
Datele prezentate mai sus reprezintă incidentele care au fost sesizate AEP în mod formal.
Ȋn lipsa unei comunicări oficiale, AEP nu poate lua la cunoștință de survenirea altor incidente de
acest gen.
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7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IMPLICATE ÎN
PROCESUL ELECTORAL

7.1. ADMINISTRAREA CORPULUI EXPERȚILOR ELECTORALI
Corpul experților electorali (CEE) reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care au
vocația de a deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și din
străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP, în conformitate
cu dispozițiile art. 16 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și ale Hotărârii AEP nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere
în Corpul experților electorali, cu modificările și completările ulterioare.
În anul 2018 au fost prelucrate, verificate și analizate 1205 de cereri de admitere în
Corpul experților electorali din țară, dintre care 227 pe bază de aviz favorabil și 978 pe bază
de examen.
La sfârșitul anului 2018, au rămas în lucru 2875 de cereri de admitere în Corpul experților
electorali, fie din cauza faptului că persoanele nu au depus toate documentele necesare (copie act
de studii și/sau copie act de identitate), fie pentru că persoanele nu s-au prezentat sau nu s-au
programat la sesiunile de examinare.
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Situația cererilor de admitere în Corpul experților electorali depuse în anul 2018,
în funcție de județul de domiciliu

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
JUDEŢUL VRANCEA
JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL TULCEA
JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL TELEORMAN
JUDEŢUL SUCEAVA
JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL SĂLAJ
JUDEŢUL SATU MARE
JUDEŢUL PRAHOVA
JUDEŢUL NEAMŢ
JUDEŢUL MUREŞ
JUDEŢUL MEHEDINŢI
JUDEŢUL MARAMUREŞ
JUDEŢUL ILFOV
JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL IALOMIŢA
JUDEŢUL HUNEDOARA
JUDEŢUL HARGHITA
JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL GIURGIU
JUDEŢUL GALAŢI
JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
JUDEŢUL COVASNA
JUDEŢUL CONSTANŢA
JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
JUDEŢUL BUZĂU
JUDEŢUL BRĂILA
JUDEŢUL BRAŞOV
JUDEŢUL BOTOŞANI
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
JUDEŢUL BIHOR
JUDEŢUL BACĂU
JUDEŢUL ARGEŞ
JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL ALBA

29

74

6

31

3

30
16

83

1
10

12
141
4

10

10

77
6
4
5

12
9
13

10
23

39
66
13
10

6
2
4

35
10
25

25
50

2

3

14
1

86
6
16

15

2
18
13

7
57
43

10
3
6
7

49
23
41
41
1

3
10

22
28

8

30
15

32

12
4

48
13
22

51

15
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11

12

9

81
11
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Principalele dificultăți întâmpinate cu ocazia analizei dosarelor conținând solicitări de
admitere în Corpul experților electorali au continuat să fie:
• documentele depuse de către solicitanți:
− lipsa documentelor care să probeze mențiunile din cerere (act de studii, dovada reședinței);
− în unele cazuri, informațiile consemnate în cerere sunt inexacte. Spre exemplu, nu se
confirmă participarea la scrutinul/anul declarat, ori în calitatea menționată (nu a participat
în calitate de președinte/locțiitor la biroul electoral al secției de votare ci la biroul electoral
de circumscripție comunală, orășenească, municipală, ori ca reprezentant al unei formațiuni
politice);
− datele de contact transmise de solicitant nu s-au confirmat atunci când s-a încercat
contactarea acestuia;
• aplicarea procedurilor adoptate prin Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și
completările ulterioare:
− încadrarea pe niveluri de pregătire a solicitanților a ridicat numeroase probleme întrucât
condițiile prevăzute de legislația specifică s-au modificat de foarte multe ori, fiind adoptate
câteva sute de acte normative care reglementează această materie;
− solicitanții au făcut confuzie între studiile care îndreptățesc titularul să exercite o profesie
juridică și celelalte domenii (distincție necesară pentru încadrarea ca absolvent de studii
universitare de licență în domeniul juridic);
− au fost depuse documente care probează insuficient/indirect nivelul de studii (adeverințe
de absolvire, adeverințe simple, cărți de muncă etc.).
În urma procesului de verificare și analizare a cererilor de admitere în Corpul experților
electorali, AEP a emis 11 decizii de admitere în Corpul experților electorali pe bază de aviz
favorabil și 11 decizii de admitere pe bază de examen13. Conform acestora, au fost admise în
Corpul experților electorali 1531 de persoane, după cum urmează: 275 de persoane admise pe
bază de aviz favorabil și 1256 de persoane admise pe bază de examen.
Pe parcursul anului 2018 au fost adoptate 27 de decizii de încetare a calității de expert
electoral14, precum și 2 decizii de excludere15 din Corpul experților electorali.

Deciziile privind admiterea în Corpul experților electorali sunt afișate, potrivit art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, pe site-ul AEP, la rubrica Corpul Experților Electorali
(http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/).
14
Conform art. 2¹ alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, încetarea
calității de expert are loc în următoarele cazuri: a) deces; b) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute de
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; c) retragerea din Corpul experților
electorali.
15
Conform art. 2 alin. (3) din Metodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea AEP
nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, o persoană este exclusă din Corpul experților electorali în
cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile, precum și în cazul săvârșirii de erori grave în
procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.
13
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Astfel, situația de ansamblu a deciziilor privind Corpul experților electorali emise în anul
201816 se prezintă astfel:
Decizii privind Corpul
experților electorali
Decizii de admitere în Corp pe
bază de aviz favorabil

Număr
decizii
11

Decizii de admitere în Corp pe
bază de examen

11

Decizii de excludere din Corp

2

Decizii de încetare a calității de
membru în Corp în urma retragerii
Decizii de încetare a calității de
membru în Corp în urma
decesului
Decizii de încetare a calității de
membru în Corp în urma
neîndeplinirii oricăreia dintre
condițiile prevăzute de art. 16
alin. (1) din Legea nr. 208/2015,
cu modificările şi completările
ulterioare

Număr de persoane
275 de persoane admise pe bază de aviz
favorabil
1256 de persoane admise în urma promovării
examenului pentru admiterea în Corpul
experților electorali
3 persoane excluse ca urmare a săvârșirii de
contravenții privind alegerile sau
referendumurile

12

1404 de persoane retrase

13

178 de persoane decedate

3

3 persoane care nu mai îndeplinesc condițiile
legale pentru a deține calitatea de expert
electoral, dintre care 3 persoane condamnate
penal

La finele anului 2018, situația privind Corpul experților electorali s-a prezentat astfel:
Corpul experților electorali
Număr persoane
Persoane admise în Corp
59.359
Persoane excluse din Corp
159
Persoane cărora le-a încetat calitatea de 3204
membru în Corp
Persoane suspendate
23

La finele anului 2018, AEP a emis avizul favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali a 48 de
persoane, precum și propunerea pentru admiterea în Corpul experților electorali a 278 de persoane, pe bază de
examen, cât și propunerea privind încetarea calității de expert electoral prin retragere a 78 de persoane și nota de
încetarea a calității de expert electoral în urma decesului pentru 21 de persoane. Pentru acestea, deciziile de admitere
în Corpul experților electorali, respectiv de încetare a calității de expert electoral au fost emise la începutul anului
2018.
16
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Date privind structura Corpului experților electorali din țară la sfârșitul anului 2018
Din punctul de vedere al studiilor absolvite, cele mai multe dintre persoanele admise în
Corp au studii de licență în alte domenii (50,74%), urmate de cele cu învățământ general
obligatoriu (29,19%) și de cele cu studii de licență în domeniul științelor juridice (20,07%).
Astfel, necesarul de 37.324 de experți electorali poate fi acoperit în proporție de 31,93% cu
persoane care au absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice
Cu privire la vârsta persoanelor înscrise în Corpul experților electorali, cei mai mulți
experți se încadrează în intervalul de vârstă 35-54 de ani.
Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali
în funcție de nivel de studii și de vârstă
Număr persoane în funcție de studiile absolvite
Învațamânt
Studii licență în
Vârsta
Studii licență în
general
domeniul
alte domenii
obligatoriu
științelor juridice
Între 18 și 24 ani
931
20
77
Între 25 și 34 ani
1.699
1.848
4.804
Între 35 și 44 ani
3.088
4.773
8.999
Între 45 și 54 ani
5.386
3.552
10.206
Între 55 și 64 ani
4.442
1.391
4.965
Între 65 și 74 ani
1.711
315
1.007
Peste 75 ani
77
19
72
Total
17.334
11.918
30.130

Nr. total
persoane
1.028
8.351
16.860
19.144
10.798
3.033
168
59.382

Referitor la distribuția experților electorali în funcție de mediul de proveniență
(rural/urban), gen și vârstă, din tabelul de mai jos rezultă că 50,17% din totalul experților
electorali sunt persoane din mediul rural, iar 70,84% din totalul experților electorali sunt
femei. Totodată, marea majoritate a experților electorali sunt femei din mediul rural, cu vârsta
cuprinsă între 35 și 54 de ani, urmate de cele din mediul urban, din același interval de vârstă.
Mediu/Vârstă
Rural
Între 18 și 24 ani
Între 25 și 34 ani
Între 35 și 44 ani
Între 45 și 54 ani
Între 55 și 64 ani
Între 65 și 74 ani
Peste 75 ani
Urban
Între 18 și 24 ani
Între 25 și 34 ani
Între 35 și 44 ani

Gen
Feminin
21.377
483
3.360
5.770
7.502
3.594
657
11
20.687
221
2.742
6.810
66

Masculin
8.415
173
1.160
1.717
2.554
1.892
861
58
8.903
151
1.089
2.563

Total
29.792
656
4.520
7.487
10.056
5.486
1.518
69
29.590
372
3.831
9.373

Între 45 și 54 ani
Între 55 și 64 ani
Între 65 și 74 ani
Peste 75 ani
Total

6.882
3.417
596
19
42.064

2.206
1.895
919
80
17.318

9.088
5.312
1.515
99
59.382

O perspectivă de ansamblu a structurii Corpului experților electorali este prezentată în
tabelele următoare:
Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali
în funcție de mediu de proveniență (rural/urban), studii, gen și vârstă
Număr experți electorali în funcție de studii și gen
Feminin
Total

Feminin

Total

Rural
Între 18 și
24 ani
Între 25 și
34 ani
Între 35 și
44 ani
Între 45 și
54 ani
Între 55 și
64 ani
Între 65 și
74 ani
Peste 75
ani

8.151
429

10

44

483

160

1

12

173

656

806

447

2.107

3.360

372

153

635

1.160

4.520

1.700

761

3.309

5.770

503

367

847

1.717

7.487

2.764

664

4.074

7.502

1.219

337

998

2.554

10.056

1.920

191

1.483

3.594

926

241

725

1.892

5.486

522

13

122

657

477

65

319

861

1.518

10

-

1

11

31

4

23

58

69

Urban
Între 18 și
24 ani
Între 25 și
34 ani
Între 35 și
44 ani
Între 45 și
54 ani
Între 55 și
64 ani
Între 65 și
74 ani
Peste 75
ani

3.612

5.862

11.213

20.687

1.883

2.802

4.218

8.903

29.590

204

5

12

221

138

4

9

151

372

336

906

1.500

2.742

185

342

562

1.089

3.831

615

2.582

3.613

6.810

270

1.063

1.230

2.563

9.373

1.016

1.809

4.057

6.882

387

742

1.077

2.206

9.088

1.074

513

1.830

3.417

522

446

927

1.895

5.312

355

45

196

596

357

192

370

919

1.515

12

2

5

19

24

13

43

80

99

Total

11.763

7.948

22.353

42.064

5.571

3.970

7.777

17.318

59.382

Învățământ
general
obligatoriu

2.1377

Masculin
Total

Studii de
licență în
domeniul
științelor
juridice
2.086

Mediu/
Vârsta

Studii
de
licență
în alte
domenii
11.140

Masculin

3.688

Studii
licență în
domeniul
științelor
juridice
1.168

3.559

8.415

29.792

Învățământ
general
obligatoriu
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Studii
licență
în alte
domenii

Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali
în funcție de modul de admitere, domiciliu și studii
Admis în Corpul experților electorali pe bază de:
Aviz

Examen

Învățământ
general
obligatoriu

Studii de
licență în
domeniul
științelor
juridice

Studii
de
licență
în alte
domenii

JUDEŢUL ALBA

203

239

JUDEŢUL ARAD
JUDEŢUL
ARGEŞ
JUDEŢUL
BACĂU
JUDEŢUL
BIHOR
JUDEŢUL
BISTRIŢANĂSĂUD
JUDEŢUL
BOTOŞANI
JUDEŢUL
BRAŞOV
JUDEŢUL
BRĂILA
JUDEŢUL
BUZĂU
JUDEŢUL
CARAŞSEVERIN
JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI

258

Aviz
Total

Învățământ
general
obligatoriu

Studii de licență
în domeniul
științelor juridice

Studii de
licență în
alte
domenii

Examen
Total

Total

475

917

143

87

209

439

1.356

184

589

1.031

158

55

242

455

1.486

336

292

656

1.284

98

126

235

459

1.743

424

248

839

1.511

216

109

304

629

2.140

355

259

690

1.304

158

107

349

614

1.918

198

131

404

733

84

38

168

290

1.023

335

180

419

934

149

101

231

481

1.415

245

201

533

979

97

73

188

358

1.337

226

146

378

750

79

41

138

258

1.008

282

263

437

982

135

96

203

434

1.416

303

176

441

920

202

58

252

512

1.432

121

162

228

511

53

44

120

217

728

JUDEŢUL CLUJ
JUDEŢUL
CONSTANŢA
JUDEŢUL
COVASNA
JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA

402

162

738

1.302

204

64

334

602

1.904

380

117

564

1.061

149

88

182

419

1.480

154

94

251

499

56

28

74

158

657

95

371

666

1.132

188

114

447

749

1.881

JUDEŢUL DOLJ
JUDEŢUL
GALAŢI
JUDEŢUL
GIURGIU

244

514

400

1.158

149

187

248

584

1.742

224

269

728

1.221

140

88

301

529

1.750

228

76

191

495

116

51

73

240

735

JUDEŢUL GORJ
JUDEŢUL
HARGHITA
JUDEŢUL
HUNEDOARA
JUDEŢUL
IALOMIŢA

36

539

363

938

46

107

165

318

1.256

266

97

316

679

107

20

104

231

910

288

293

614

1.195

143

102

287

532

1.727

106

201

242

549

51

39

80

170

719

523

217

770

1.510

237

127

357

721

2.231

134

65

220

419

88

32

79

199

618

265

154

549

968

96

53

239

388

1.356

186

175

184

545

181

80

153

414

959

333

182

571

1.086

168

65

239

472

1.558

Domiciliu

JUDEŢUL IAŞI
JUDEŢUL
ILFOV
JUDEŢUL
MARAMUREŞ
JUDEŢUL
MEHEDINŢI
JUDEŢUL
MUREŞ

68

JUDEŢUL
NEAMŢ

339

202

601

1.142

114

120

229

463

1.605

JUDEŢUL OLT
JUDEŢUL
PRAHOVA
JUDEŢUL SATU
MARE
JUDEŢUL
SĂLAJ

259

299

330

888

142

75

162

379

1.267

321

188

726

1.235

167

75

282

524

1.759

235

127

423

785

123

52

180

355

1.140

253

67

414

734

120

45

136

301

1.035

JUDEŢUL SIBIU
JUDEŢUL
SUCEAVA
JUDEŢUL
TELEORMAN

159

127

423

709

106

60

205

371

1.080

395

178

678

1.251

133

87

270

490

1.741

246

169

333

748

138

120

181

439

1.187

JUDEŢUL TIMIŞ
JUDEŢUL
TULCEA
JUDEŢUL
VASLUI
JUDEŢUL
VÂLCEA
JUDEŢUL
VRANCEA
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
DOMICILIU ÎN
STRĂINĂTATE
(REȘEDINȚĂ ÎN
ROMÂNIA)

350

214

750

1.314

187

108

287

582

1.896

169

119

227

515

75

44

128

247

762

451

140

554

1.145

270

101

285

656

1.801

240

358

398

996

135

93

221

449

1.445

225

127

454

806

136

36

186

358

1.164

635

241

1.065

1.941

367

159

545

1.071

3.012

3

3

Total

11.427

18.560

59.382

3

8.563

20.832

40.822

5.907

3.355

9.298

Activități de selecție și instruire a resursei umane implicate în procesele electorale
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16, art. 17 alin. (2), (3) şi (7),
art. 118 alin. (3) şi (4) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 26 alin. (5) şi (8) şi ale art. 30 alin. (2) din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum și dispozițiile Hotărârii
AEP nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, s-a
continuat și în anul 2018 campania de recrutare a experților electorali şi a operatorilor de
calculator în secţiile de votare.
Activităţile de contactare, informare, înregistrare şi încărcare în aplicaţia informatică a
cererilor persoanelor care pot face parte din Corpul experţilor electorali pe bază de aviz favorabil
ori pe bază de examen s-au realizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 208/2015, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii AEP nr. 11/2015 privind aprobarea
Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, cu modificările şi completările
ulterioare.
Cu prilejul acţiunilor de îndrumare și control electoral desfăşurate în unităţile
administrativ – teritoriale, a fost prezentată campania AEP pentru recrutarea de noi experţi
electorali, rolul experţilor electorali în procesul electoral şi atribuţiile acestora, precum şi
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condiţiile de înscriere pentru dobândirea acestui statut. De asemenea, s-au distribuit materiale de
informare şi modele ale cererilor de înscriere.
În perioada de referinţă, la nivelul structurilor teritoriale au fost desfăşurate activităţi
specifice pentru identificarea persoanelor interesate să participe ca operatori de calculator în
birourile electorale ale secţiilor de votare, înregistrarea şi încărcarea în aplicaţia informatică a
cererilor de înscriere depuse de persoanele interesate, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal, cu modificările şi completările ulterioare.
În cadrul deplasărilor efectuate în unităţile administrativ-teritoriale au fost efectuate şi
acţiuni de informare privind condiţiile de înscriere pentru dobândirea calităţii de operator de
calculator în biroul electoral al secţiei de votare.
În cursul anului 2018, a fost înregistrat un număr de 1.273 cereri depuse de persoane
interesate să devină operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare.
În acest sens, în colaborare cu structurile teritoriale ale Oficiilor Județene de
Telecomunicații Speciale, s-au organizat un număr de 69 sesiuni de examinare practică a
competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei şi instruire pentru persoanele interesate să
devină operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare, la care a participat un
număr total de 738 persone.
În cursul anului 2018, a fost recontactat un număr estimativ de 36.189 persoane,
7.452 operatori de calculator și 28.737 experți electorali în vederea modificării/actualizării
datelor, instruirii, comunicării decizilor de admitere / încetare și cei care au fost desemnați
/ înlocuiți prin tragere la sorți președinte al secției de votare.
7.2.
DESEMNAREA
ŞI
INSTRUIREA
PREŞEDINŢILOR
BIROURILOR
ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE CU OCAZIA REFERENDUMULUI
NAȚIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE 2018
La Referendumul național pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie, tragerea la
sorţi a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare s-a realizat de tribunalele
judeţene.
Potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (22) și (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și
completările ulterioare, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare s-a
efectuat de către președintele tribunalului județean, în ședință publică, prin tragere la sorți din
Corpul experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care s-a
făcut tragerea la sorți, cu cel puțin 7 zile înaintea primei zile de votare, cel mai târziu la data de
30 septembrie 2018.
În acest scop, filialele şi birourile judeţene ale AEP au efectuat toate demersurile pentru
definitivarea procedurilor de examinare și de avizare a persoanelor care au depus cerere pentru
admiterea în Corpul experţilor electorali.
De asemenea, în vederea desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de
votare, s-au comunicat către tribunalele judeţene listele persoanelor înscrise în Corpul experţilor
electoral, liste care au cuprins la nivel național un număr total de 58.751 experţi electorali
pentru cele 18.662 secții de votare organizate în țară.
În vederea instruirii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnaţi, în
conformitate cu disp. art. IV alin. (2) din O.U.G. nr. 86/18.09.2018, filialele şi birourile judeţene,
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în colaborare cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi cu sprijinul logistic al
instituţiilor prefectului, au organizat la nivel național un număr de 136 sesiuni de instruire.
În cadrul acţiunilor de instruire, reprezentanţii AEP au prezentat Ghidul preşedinţilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare.
De asemenea, au fost distribuite materialele de informare „Instrucţiuni şi reglementări
privind Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018” realizate
de Autoritatea Electorală Permanentă, copii ale deciziilor şi circularelor emise de Biroul
Electoral Central privind operaţiunile realizate de birourile electorale ale secţiilor de votare,
precum şi tipizatele speciale utilizate în activitate.
Tematica sesiunilor de instruire a cuprins:
➢ informarea cu privire la actele normative care stabilesc cadrul juridic de organizare şi
desfăşurare a Referendumul național privind revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie
2018 şi hotărârile Biroului Electoral Central emise în interpretarea şi aplicarea unitară a
legii;
➢ prezentarea aspectelor procedurale ale operaţiunilor electorale la nivelul birourilor
electorale ale secţiilor de votare, precum şi prezentarea unor informaţii de interes
electoral general privind condiţiile de participare la referendum ale cetăţenilor şi de
exercitare a dreptului de vot;
➢ acordarea îndrumărilor necesare şi clarificarea unor probleme legate de înţelegerea şi
aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la: modalitatea de exercitare a dreptului
de vot de către alegătorii netransportabili; cuantumul indemnizaţiei acordate preşedinţilor
şi membrilor birourilor electorale; modalitatea de sigilare a materialelor electorale în
localul secţiei de votare în prima zi a votării; documentele ce se întocmesc după
încheierea votării şi procedura de predare a tuturor materialelor ce rezultă din procesul
votării la biroul electoral de circumscripţie.
La instruirile preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate de
Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie
judeţeană au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor prefectului, reprezentanţii Direcţiilor
Judeţene de Statistică şi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, reprezentanţi ai
Inspectoratelor de Poliţie Judeţeană și ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă, instruirile
desfășurându-se în condiții optime, iar aspectele asupra cărora președinții birourilor electorale ale
secţiilor de votare au solicitat clarificări/îndrumări au fost lămurite cu promptitudine și celeritate
de către reprezentanții instituțiilor anterior amintite.
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8. RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE ȘI
LOCALE. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ
În cursul anului 2018, personalul Autorității Electorale Permanente din cadrul
Departamentului pentru coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale, al filialelor și al
birourilor județene, a efectuat un număr de 3.696 deplasări în teritoriu, acestea fiind realizate cu
un număr de 149 de salariați cu atribuții de îndrumare electorală și control, rezultând un număr
mediu de 25 de deplasări pe angajat.
8.1. ÎNDRUMAREA ȘI SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎN PREGĂTIREA,
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESELOR ELECTORALE
În perioada de referință, s-au desfăşurat 1.640 de activităţi de informare și îndrumare
electorală la instituții cu atribuții în materie electorală după cum urmează:
▪ instituțiile prefectului - 207;
▪ primării (municipii, orașe, comune) – 1.090;
▪ serviciile publice de evidenţă a persoanelor - 327;
▪ birourile/serviciile judeţene pentru imigrări, în vederea verificării modului în care
structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări își îndeplinesc atribuțiile
legale privind listele electorale complementare - 16.

108

211

2.827

MUNICIPII

▪
▪

▪
▪

ORAȘE

COMUNE

În cursul activităţilor desfăşurate, s-a acordat îndrumare electorală cu privire la:
realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în materie
electorală, potrivit actelor normative în vigoare;
întocmirea listelor electorale permanente de către primari, conform prevederilor legale,
semnarea acestor documente de către persoanele abilitate și păstrarea în condiţii
corespunzătoare a registrelor cuprinzând listele electorale;
soluţionarea, conform prevederilor legale, a solicitărilor primite din partea alegătorilor
privind înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reședință;
modalitatea de predare spre topire, către operatorii economici specializaţi, a
exemplarelor anterioare ale listelor electorale permanente tipărite pentru consultările
electorale, în aplicarea disp. art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

soluţionarea, conform prevederilor legale, a solicitărilor primite din partea
competitorilor electorali privind punerea la dispoziţie, la cererea scrisă şi pe cheltuiala
acestora, a unui extras din Registrul electoral;
procedura de autorizare a persoanelor care efectuează operaţiuni de actualizare în
Registrul Electoral;
efectuarea în termen legal a actualizării datelor înscrise în Registrul electoral pe baza
comunicărilor primite;
operațiunile necesare a fi efectuate la nivelul primăriei în Registrul Electoral;
modul în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a
informațiilor înscrise în Registrul Electoral cu privire la datele cu caracter personal;
întocmirea şi actualizarea listelor electorale complementare, semnarea lor de către
persoanele abilitate, efectuarea de operațiuni în listele electorale complementare numai
de către persoanele autorizate;
întocmirea şi actualizarea listelor electorale speciale; verificarea semnării listelor
electorale speciale de către persoanele abilitate și păstrarea registrelor cuprinzând listele
electorale speciale; verificarea comunicării către judecătoria competentă teritorial a unui
exemplar al listelor electorale speciale, precum și a modificărilor operate în listele
electorale speciale;
efectuarea de operațiuni în listele electorale speciale numai de către persoanele
autorizate;
modul în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a
informațiilor înscrise în listele electorale speciale cu privire la propriile date cu caracter
personal, precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva omisiunilor,
înscrierilor greşite sau oricăror erori din listele electorale speciale;
respectarea criteriilor legale de delimitare a secțiilor de votare, de arondare a
alegătorilor la secțiile de votare și de stabilire a sediilor secțiilor de votare, conform
prevederilor legale.
modul de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite la consultările electorale
anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare;
respectarea hotărârilor, deciziilor și instrucţiunilor AEP;
modul de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul public comunitar local
pentru evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor necesare actualizării
Registrului Electoral;
necesitatea punerii în legalitate a persoanelor fără acte de identitate.

Urmare a modificării Registrului electoral, prin introducerea unor noi funcționalități,
personalul filialelor și al birourilor judeţene arondate a acordat sprijin şi îndrumare
reprezentanţilor primăriilor pentru operaţiunile necesare a fi efectuate în Registrul electoral de
către persoanele autorizate.
În acest scop, s-a comunicat către unităţile administrativ – teritoriale modalitatea de
accesare a Manualului de utilizare aferent noilor funcționalități din Sistemul informatic al
Registrului electoral şi s-au acordat îndrumări persoanelor autorizate să opereze în Registrul
electoral cu privire la:
▪ utilizarea noilor funcţionalităţi ale Registrului electoral;
▪ procedura de lucru la nivelul utilizatorilor portalului Registru electoral pentru modificarea
parolei de acces, la solicitarea acestora;
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

radierea persoanelor decedate, puse sub interdicţie sau condamnate, cu interzicerea
exercitării dreptului de a alege, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 36,
art. 37, art. 39 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
generarea pachetelor electorale din Registrul electoral, tipărirea listelor electorale
permanente în două exemplare originale conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) și art. 120
din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,a formularelor tipizate
necesare pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului național privind revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
solicitarea de încetare a dreptului de acces în Registrul electoral sau revocare a
credențialelor acordate pentru operarea în Sistemul Informatic al Registrului Electoral în
cazul persoanelor care nu mai au drept de acces în Registrul electoral în cazurile
prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 (pe durata suspendării mandatului, a
raporturilor de muncă ori de serviciu sau după încetarea mandatului, a raporturilor de
muncă ori de serviciu), cu modificările şi completările ulterioare;
solicitarea de eliberare/reactivare a credențialelor ca urmare a reluării activității de către
persoanele care au avut contractul de muncă suspendat, a desemnării unor persoane noi
pentru operarea în Sistemul Informatic al Registrului Electoral, a înlocuirii unor persoane
desemnate anterior, a pierderii credenţialelor acordate sau a pierderii caracterului
confidențial al acestora;
arondarea automată/manuală la secţiile de votare a alegătorilor nerepartizaţi, în
conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) – (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
analizarea solicitărilor primite de modificare a delimitării secţiilor de votare şi /sau a
sediilor acestora, transmiterea către AEP a propunerilor de emitere a avizului conform în
vederea actualizării delimitării secţiilor de votare în conformitate cu disp. art. 20 alin. (3),
art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
efectuarea modificărilor în Registrul secţiilor de votare conform avizului emis de
Autoritatea Electorală Permanentă şi aprobarea Registrului secţiilor de votare;
solicitarea de deblocare a accesului în Registrul electoral pentru situaţii precum:
actualizarea datelor generale privind secţiile de votare; mutarea alegătorilor pe ale căror
acte de identitate nu sunt înscrise mențiuni complete cu privire la adresa de domiciliu,
arondați manual eronat la o altă secție de votare decât cea la care ar fi trebuit arondați
conform domiciliului; corectarea/actualizarea denumirii secţiilor de votare.

Ȋndrumare electorală realizată cu ocazia organizării referendumurilor locale
Referendumurile locale s-au organizat şi desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor Legii nr. 208/2015 cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi
listele electorale permanente.
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În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate, personalul Autorității Electorale
Permanente a acordat permanent sprijin şi îndrumare reprezentanţilor primăriei privind:
- radierea persoanelor în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr.
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi
completările ulterioare;
- arondarea manuală la secţiile de votare a alegătorilor repartizați anterior eronat, la altă
secție de votare decât cea la care ar fi trebuit arondați, în conformitate cu dispoziţiile art.
45 alin. (2) – (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
- generarea pachetelor electorale din Registrul electoral, tipărirea listelor electorale
permanente în două exemplare originale conform disp. art. 49 alin. (5) şi art. 120 din
Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Referendum local din data de 27 mai 2018 privind consultarea cetățenilor Municipiului Sebeș
referitor la achiziționarea unui laborator mobil pentru măsurarea și monitorizarea calității aerului

Nr.
crt.

1.

Circumscripţia
electorală

Circumscripţia
Electorală nr. 4
Sebeș

Judeţul

ALBA

Alegători înscrişi
în listele
electorale
(conform
procesuluiverbal)

26.245

Prezenţa la
vot
%

28 %
7.393 alegatori

Rezultat

DA:
7.011 voturi valabil
exprimate
NU:
201 voturi valabil
exprimate
Voturi nule:
181 buletine de vot

Valabil
(potrivit art.
5 alin. (2)
din L.
3/2000)

NU

Referendum local desfășurat în data de 6 și 7 octombrie 2018 la nivelul județului Olt cu privire la
atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt

Nr.
crt.

1.

Circumscripţia
electorală

Circumscripţia
Electorală nr.
30

Judeţul

OLT

Alegători înscrişi
în listele
electorale
(conform
procesuluiverbal)

Prezenţa la
vot
%

25,92 %
95.760
alegatori

369.344
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Rezultat

DA:
54.947 voturi valabil
exprimate
NU:
38.536 voturi valabil
exprimate
Voturi nule:
2.277 buletine de vot

Valabil
(potrivit art.
5 alin. (2)
din L.
3/2000)

NU

8.2. CONTROL ELECTORAL
În perioada de referință s-au desfăşurat 3.146 activităţi de control, dintre care 2.780
privind în mod special Registrul electoral, astfel: primării de municipii - 108; primării de orașe 211; primării de comune - 2.827.

211

108

2.827

MUNICIPII

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

ORAȘE

COMUNE

Obiectivele urmărite în activitatea de control electoral au vizat în principal:
Monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc
atribuţiile ce le revin potrivit actelor normative în materie electorală;
Urmărirea modului de întocmire a listelor electorale permanente; verificarea semnării
listelor electorale permanente de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a
registrelor cuprinzând listele electorale permanente;
Obținerea de informații privind solicitările primite din partea alegătorilor privind
înscrierea acestora în listele electorale permanente cu adresa de reședință la ultimul
scrutin;
Obținerea de informații privind exemplarele anterioare ale listelor electorale permanente
tipărite pentru consultările electorale și acordarea de îndrumare privind modalitatea de
predare spre topire a acestora;
Obținerea de informații privind solicitările primite din partea formaţiunilor politice care
au participat la alegerile locale și parlamentare privind punerea la dispoziţie, la cererea
scrisă şi pe cheltuiala acestora, a unui extras din Registrul electoral;
Obținerea de informații privind autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni de
actualizare în Registrul Electoral;
Verificarea modului de efectuare la termen a actualizării datelor înscrise în Registrul
electoral pe baza comunicărilor primite;
Acordarea de îndrumare privind operațiunile necesare a fi efectuate la nivelul primăriei
în Registrul Electoral;
Verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către
alegători a informațiilor înscrise în Registrul Electoral cu privire la propriile date cu
caracter personal;
Urmărirea modului de întocmire a listelor electorale complementare; verificarea
semnării listelor electorale complementare de către persoanele abilitate și a modului de
păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale complementare;
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▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în listele
electorale complementare și autorizarea acestora;
Verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către
alegători a informațiilor înscrise în listele electorale permanente cu privire la propriile
date cu caracter personal, precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva
omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din listele electorale complementare;
Urmărirea modului de întocmire a listelor electorale speciale; verificarea semnării
listelor electorale speciale de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a
registrelor cuprinzând listele electorale speciale; verificarea comunicării către
judecătoria competentă teritorial a unui exemplar al listelor electorale speciale, precum
și a modificărilor operate în listele electorale speciale;
Obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în listele
electorale speciale și autorizarea acestora;
Verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către
alegători a informațiilor înscrise în listele electorale speciale cu privire la propriile date
cu caracter personal, precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva
omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din listele electorale speciale;
Verificarea respectării criteriilor de delimitare a secțiilor de votare, de arondare a
alegătorilor la secțiile de votare, a altor elemente cuprinse în modalitatea de delimitare
și de stabilire a sediilor secțiilor de votare, conform prevederilor legale;
Verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite la
consultările electorale anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de
votare;
Obținerea de informații privind problemele întâmpinate în organizarea și desfășurarea
consultărilor electorale anterioare;
Urmărirea modului de respectare a hotărârilor, deciziilor și instrucţiunilor AEP;
Verificarea modului de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul public
comunitar local pentru evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor necesare
actualizării Registrului Electoral;
Analiza demersurilor efectuate pentru punerea în legalitate a persoanelor fără acte de
identitate.

Constatări
Concluziile rezultate în urma acţiunilor de control electoral, precum şi măsurile dispuse,
au fost consemnate în procesele-verbale de control şi în listele de verificare încheiate la sediile
instituţiilor controlate, precum şi în Raportările săptămânale privind activităţile desfăşurate.
În urma acţiunilor de control desfăşurate la instituţiile primarilor, principalele constatări
au vizat:
▪ Listele electorale permanente tipărite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2016 se păstrează în registru special cu file detaşabile, în mod corespunzător,
conform disp. art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
▪ radierea din Registrul electoral a unui alegător în caz de deces, de interzicere a exercitării
dreptului de a alege sau de punere sub interdicţie, nu se realizează în termenul legal de 48
de ore de la data emiterii actului de deces, respectiv de 24 de ore de la data comunicării
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

de către instanţa judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii, conform dispozițiilor
art. 37 şi art. 39 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Radieri din Registrul electoral efectuate în mod eronat în cazul unor persoane cărora,
printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, le-a fost interzis dreptul de a fi ales, și
nu de a alege;
Exemplarele anterioare ale listelor electorale permanente nu au fost predate spre topire;
Primăria nu dispune de numărul necesar de cabine de vot, având în vedere necesarul de
materiale la alegerile locale generale, precum şi în raport cu numărul de alegători arondaţi
la o secţie de votare, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea AEP nr. 44/2016 privind
setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care
funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora;
Primăria nu dispune de numărul necesar de urne de vot fixe, distincte pentru fiecare tip de
scrutin, având în vedere necesarul de materiale la alegerile locale generale, conform
prevederilor art. 8 din Hotărârea AEP nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe
care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi
dotarea minimală a acestora;
Primăria nu dispune de urnă de vot specială pentru fiecare secţie de votare, conform
prevederilor art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
În Registrul electoral există alegători repartizaţi manual care pot fi repartizaţi automat
prin includerea în delimitarea secţiilor de votare a tuturor numerelor administrative
atribuite imobilelor;
nerespectarea dispozițiilor legale privind stabilirea sediului unei secții de votare.

Măsuri dispuse
Pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicarea şi respectarea în continuare a
dispoziţiilor legale, echipele de control au dispus următoarele măsuri:
▪ Semnarea Listelor electorale permanente de primar și secretar conform dispozițiilor art. 49
alin. (5) din Legea 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Termen de
realizare: permanent
▪ Semnarea Listei electorale complementare de către primar şi secretar conform dispozițiilor
art. 21 alin. (3) din Legea 115/2015. Termen de realizare: permanent
▪ Păstrarea Listei electorale complementare în registre speciale, cu file detașabile, conform
dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea 115/2015. Termen de realizare: permanent
▪ Efectuarea înregistrărilor și radierilor din Registrul electoral la termenele stabilite de art. 37
și art. 39 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Termen de
realizare: permanent
▪ Efectuarea de operațiuni în Registrul Electoral sau în listele electorale permanente de
persoane autorizate conform prevederilor art. 26 și art. 28 din Legea nr. 208/2015, cu
modificările şi completările ulterioare. Termen de realizare: permanent
▪ Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a cazurilor de înlocuire a persoanelor
autorizate de către primar să efectueze operațiuni în Registrul electoral, conform disp. art.
28 alin (4) din Legea 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Termen de
realizare: cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii acestora conform disp. art. 28
alin (4) din Legea 208/2015.
▪ Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente.
Termen de realizare: permanent
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Echipele de control au atras atenţia reprezentanților instituțiilor controlate că neefectuarea
înregistrărilor şi a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la
termenele stabilite de lege, efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale
permanente de către persoane neautorizate, precum şi nerespectarea hotărârilor, deciziilor și
instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente, constituie contravenţii conform prevederilor
art. 98 lit. (a), (b), (c), (j) și (h) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, respectiv de la 4.500 lei la 10.000 lei
conform prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
Totodată, s-a atras atenţia că păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi
listele electorale complementare în condiţii necorespunzătoare constituie contravenție, conform
dispozițiilor art. 108 lit. (c) din Legea nr. 115/2015 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la
1.400 lei, potrivit dispozițiilor art. 109 din Legea nr. 115/2015.
De asemenea, în aplicarea dispoziţiilor legale în materie electorală, echipele de control au
acordat recomandări, dintre care precizăm:
− Efectuarea de acțiuni de informare a alegătorilor cu privire la posibilitatea și modalitatea de
verificare a propriilor date înscrise în Registrul Electoral, având în vedere dispozițiile art. 27
alin. (1) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
− Predarea spre topire a exemplarelor anterioare ale Listelor electorale permanente către agenți
economici specializați conform dispozițiilor art. 70 alin (5) din Legea 370/2004;
− Asigurarea din timp a tuturor materialelor de logistică electorală necesare secţiilor de votare şi
amenajarea sediilor secțiilor in conformitate cu prevederile Hotărârilor AEP nr. 44/2016 şi
nr. 16/2016.
Sancțiuni
În perioada de referinţă, ca urmare a deficienţelor constatate în unităţile administrativ –
teritoriale, în cursul acţiunilor de control şi îndrumare electorală desfăşurate de personalul
filialelor şi al birourilor judeţene, primarilor, secretarilor și altor reprezentanți ai primăriilor le-au
fost aplicate 272 sancţiuni contravenţionale din care:
▪ 24 amenzi în cuantum total de 40.000 lei;
▪ 248 avertismente scrise.
Din analiza datelor centralizate, se constată că au fost aplicate sancțiuni contravenționale
pentru:
- săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările şi completările ulterioare - neefectuarea radierilor în Registrul electoral, la
termenul stabilit potrivit legii;
- săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 98 lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările
şi completările ulterioare - efectuarea de operațiuni în Registrul electoral de către persoane
neautorizate;
- săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările şi completările ulterioare – nerespectarea dispoziţiilor art. 49 alin. (4) din lege;
- săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015 –
păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi listele electorale complementare în
condiţii necorespunzătoare.
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8.3. EVIDENŢA COMUNELOR, ORAŞELOR, MUNICIPIILOR, SECTOARELOR
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PRECUM ŞI A JUDEŢELOR ÎN CARE SUNT
VACANTE POSTURILE DE PRIMAR SAU ÎN CARE AU FOST DIZOLVATE
CONSILIILE LOCALE SAU CONSILIILE JUDEŢENE
În anul 2018, AEP a ținut evidența unităților administrativ-teritoriale pentru care au fost
emise ordine ale prefecților privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de primar în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există hotărâri
rămase definitive emise de instanțele de judecată în conformitate cu prevederile art. 69 alin.(5)
din Legea nr.215/2001 sau nu există informații privind atacarea acestora la instanța de
contencios administrativ.
a) Evidența posturilor vacante de primar la nivelul anului 2018:
JUDEŢUL

CIRCUMSCRIPŢIA
ELECTORALĂ

POSTUL

1.

ARAD

Comuna Archiș

Primar

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ARAD
ARGEȘ
BIHOR
BOTOȘANI
BOTOȘANI
BOTOȘANI
BRAȘOV
BRAȘOV
BRAȘOV
BRAȘOV
BRAȘOV
CARAȘ-SEVERIN
CARAȘ-SEVERIN
CLUJ
CLUJ
CLUJ
CĂLĂRAȘI
CĂLĂRAȘI
CĂLĂRAȘI
COVASNA
COVASNA
GORJ
IAȘI
IAȘI
IAȘI
IALOMIȚA
ILFOV
NEAMȚ
NEAMȚ
NEAMȚ
NEAMȚ
NEAMȚ

Comuna Brazii
Comuna Mălureni
Comuna Paleu
Comuna Stăuceni
Comuna Vlădeni
Comuna Tudora
Comuna Părău
Comuna Augustin
Comuna Bran
Oraș Predeal
Comuna Hoghiz
Comuna Domașnea
Comuna Copăcele
Comuna Cornești
Comuna Băișoara
Comuna Rîșca
Orașul Budești
Comuna Ulmu
Comuna Ulmeni
Comuna Cernat
Comuna Lemnia
Comuna Stoina
Comuna Dumești
Comuna Lungani
Comuna Oțeleni
Comuna Manasia
Comuna Dobroești
Comuna Gîrcina
Comuna Agapia
Comuna Dragomirești
Comuna Bîrgăuani
Comuna Făurei

Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar

NR.CRT.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

MEHEDINȚI
OLT
OLT
PRAHOVA
SIBIU
SĂLAJ
TULCEA
TULCEA
TULCEA
SUCEAVA
SUCEAVA
VÂLCEA
VÂLCEA
VASLUI
VASLUI
VASLUI
VRANCEA
VRANCEA

Comuna Tîmna
Comuna Fărcașele
Comuna Ghimpețeni
Comuna Gura Vitioarei
Comuna Vurpăr
Comuna Cizer
Comuna Maliuc
Oraș Măcin
Comuna Greci
Comuna Vatra Moldoviței
Comuna Forăști
Comuna Dăești
Comuna Berislăvești
Comuna Deleni
Comuna Pungești
Comuna Puiești
Comuna Bordești
Comuna Vintileasca

b) Evidența consiliilor locale dizolvate la nivelul anului 2018:
1. Județul Bihor - Consiliul local Holod
2. Județul Buzău - Consiliul local Calvini
3. Județul Brașov - Consiliul local Augustin
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Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar
Primar

9. ALOCAREA SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL DE STAT
PENTRU PARTIDELE POLITICE
Autoritatea Electorală Permanentă a avut obligaţia pe tot parcursul anului 2018, potrivit
dispoziţiilor art. 26 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.10/2016 să acorde subvenţia de la bugetul de stat în prima decadă a lunii.
Pentru anul 2018 suma care a fost alocată de la bugetul de stat pentru subvenţiile ce se
acordă partidelor politice potrivit art.18 - 20 din Legea nr.334/2006 a fost de 170.341.475,53 lei,
cu 567,16% mai mari decât în anul 2017 - 30.033.919,61 lei, cu 1.174,69% mai mare decât în
anul 2016 - 14.500.989,86 lei, cu 2.519,30% mai mare decât în anul 2015 - 6.761.468 lei, cu
2.802,93% mai mare decât în anul 2014 – 6.077.273 lei, respectiv 2013 - 6.077.273 lei, cu
2.756,00% mai mare decât în anul 2012 – 6.180.753 lei, cu 2.853,05% mai mare decât în anul
2011 - 5.970.514 lei, cu 2.864,25% mai mare decât în anul 2010 - 5.947.168 lei, cu 2.443,75%
mai mare decât în anul 2009 - 6.970.494,45 lei şi cu 2.115,78% mai mare decât în anul 2008 –
8.051.000 lei.

Evoluţia subvenţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice între anii 2008-2018
180.000.000,00
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
Valoare subvenţie totală
anuală

80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00

0,00
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Suma alocată de la bugetul de stat pentru plata subvenţiilor partidelor politice în anul
2018 a fost împărţită între Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor, Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară.
Situaţia subvenţiilor de la bugetul de stat pe anul 2018
120.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000,00

60.000.000,00

Valoare subvenţie anuală
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0,00
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USR
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PMP

Suma de 170.341.475,53 lei a fost repartizată integral în anul 2018, după cum urmează:
Centralizarea subvenţiilor acordate partidelor politice în anul 2018
PSD

PNL

USR

ALDE

PMP

TOTAL

Ianuarie

2.115.007,07

1.037.960,33

297.710,00

247.258,57

163.728,47

3.861.664,44

Februarie

2.204.374,71

1.009.961,37

297.002,20

219.525,59

142.943,60

3.873.807,47

Martie

7.668.552,03

3.513.441,38

1.033.207,67

763.682,96

497.270,46

13.476.154,50

Aprilie

4.025.766,97

1.844.454,63

542.404,00

400.911,36

261.052,54

7.074.589,50

Mai

4.025.766,97

1.844.454,63

542.404,00

400.911,36

261.052,54

7.074.589,50

Iunie

4.025.767,51

1.844.454,87

542.404,07

400.911,42

261.052,58

7.074.590,45

Iulie

623.459,69

285.645,72

84.000,65

62.088,06

40.428,50

1.095.622,62

August

623.459,69

285.645,72

84.000,65

62.088,06

40.428,50

1.095.622,62

Septembrie

35.145.303,14

16.102.252,69

4.735.235,10

3.499.991,80

2.279.011,88

61.761.794,61

Octombrie

12.130.740,84

5.557.848,04

1.634.412,13

1.208.055,97

786.622,96

21.317.679,94

Noiembrie

12.130.740,84

5.557.848,04

1.634.412,13

1.208.055,97

786.622,96

21.317.679,94

Decembrie

12.130.740,84

5.557.848,04

1.634.412,13

1.208.055,97

786.622,96

21.317.679,94

Total
subvenţie
2018

96.849.680,30

44.441.815,46

13.061.604,73

9.681.537,09

6.306.837,95

170.341.475,53

Pe tot parcursul anului 2018, acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii
Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a
subvenţiei prevăzut în Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice
nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi
subvenţiile lunare sunt păstrate de către AEP în sume de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin.
(5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sumele totale păstrate de către AEP în sume de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin.
(5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2018
sunt următoarele:

Ianuarie

Uniunea Națională pentru
Progresul României (lei)
4.922,94

Februarie

5.895,02

Martie

20.507,52

Aprilie

10.765,85

Mai

10.765,85

Perioada
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•

•
•

•
•
•
•
•

Iunie

10.765,85

Iulie

1.667,28

August

1.667,28

Septembrie

93.986,85

Octombrie

32.440,47

Noiembrie

32.440,47

Decembrie

32.440,47

Total sume păstrate în sume de mandat 2018

258.265,85

Activitatea referitoare la acordarea subvenţiei presupune următoarele:
întocmirea formulei de calcul potrivit legii şi rezultatelor alegerilor generale pentru
Camera Deputaţilor şi Senat şi pentru alegerile generale pentru autorităţile administraţiei
publice locale;
întocmirea propunerii de angajare a cheltuielilor cu subvenţiile pentru partidele politice şi
a angajamentului bugetar;
întocmirea documentaţiei necesare deschiderii de credite la Ministerul Finanţelor Publice,
respectiv - scrisoare către Ministerul Finanţelor Publice de solicitare a deschiderii de
credite, Notă justificativă, Dispoziţie bugetară, Borderoul privind transmiterea
dispoziţiilor pentru deschiderea creditelor bugetare la Trezoreria Municipiului Bucureşti ;
prezentarea documentaţiei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice pentru
acordarea vizei de control financiar preventiv delegat;
transmiterea documentaţiei la Ministerul Finanţelor Publice necesare deschiderii de
credite pentru acordarea subvenţiilor partidelor politice;
întocmirea ordonanţărilor în vederea efectuării plaţii subvenţiilor;
întocmirea ordinelor de plată şi depunerea acestora la Trezoreria Municipiului Bucureşti
în prima decadă a fiecărei luni;
publicarea lunară pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a situaţiei privind
repartizarea subvenţiei.
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10. CONTROLUL FINANȚĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A
CAMPANIILOR ELECTORALE

10.1. CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR
POLITICE
Pentru anul 2018 a fost întocmit un plan de control care stabilea 257 de acțiuni specifice
programate să se desfășoare în perioada 01.03.2018 – 30.03.2018. În cursul anului 2018 au fost
efectuate actualizări ale planului.
Situația acțiunilor de control planificate și efectuate de către AEP în anul 2018
Nr.
crt.

Formațiu
ne politică

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALDE
PMP
PER
PNTCD
M10
PRM
PCM

49
49
1
1
1
1
1

49
49
1
1
1
1
1

Raport de
control
înregistrat
în anul
2018
46
42
0
0
0
1
1

8.

USR

41

1

0

1

0

49
49
15
257

49
49
54
256

46
46
2
184

2
2
18
32

1
1
34
40

9.
10.
11.

PNL
PSD
UDMR17
TOTAL

Total
acțiuni
planificate

Total
acțiuni
efectuate

Raport de
control
înregistrat
în anul
2019
2
5
0
1
1
0
0

Raport de
control
nefinalizat
1
2
1
0
0
0
0

Perioada supusă
controlului
01.01.2015 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017
de la momentul
înființării – 31.12.2017
01.01.2017 31.12.2017
01.01.2017 31.12.2017
01.01.2015 31.12.2017

Potrivit art. 42 alin. 2 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, republicată, ,,controlul privind subvenţiile de la bugetul de
stat va fi efectuat în mod simultan şi de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr.
94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.”
În acest sens, a fost încheiat protocolul de colaborare între Curtea de Conturi a României
și Autoritatea Electorală Permanentă, ce prevede ca, în luna octombrie a fiecărui an, cele două
instituții să aibă întâlniri de lucru pentru a decide calendarul acțiunilor de control simultan la
partidele politice finanțate de la bugetul de stat, în vederea includerii ulterioare în planul de
control al celor două instituții.

17

În timpul controlului s-a constatat că formațiunea politica are mai multe filiale decât cele planificate a fi controlate.
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Au fost constatate abateri cu caracter contravențional sancționate de Legea nr. 334/2006,
care au vizat aspecte legate de:
− nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilității partidelor,
conform prevederilor contabile în vigoare;
− nerespectarea obligației de a pune la dispoziția echipelor de control documentele solicitate;
− nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligația publicării de către partidele politice
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de
finanțare obținute în anul fiscal 2015, 2016 sau 2017, după caz;
− nerespectarea prevederilor legale referitoare la obținerea de venituri din alte surse;
− nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea din împrumuturi;
− nerespectarea prevederilor legale referitoare la donații și la reducerile de preț care depășesc
20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite;
− nerespectarea obligației de a efectua cheltuieli electorale doar prin conturile bancare
deschise în acest scop;
− nerespectarea prevederilor legale prin care contribuțiile pentru campaniile electorale sunt
considerate donații;
− nerespectarea obligației partidelor politice de a restitui candidaților în alegeri sumele
rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă și sumele necheltuite;
− nerespectarea obligației partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau
actualizarea registrului fiscal al partidelor politice.
Abaterile fără caracter contravențional au fost legate de erori contabile, de neîntocmirea
formularelor de evidență a veniturilor (cotizații, donații), de transmiterea unor situații incorecte
privind sursele și cuantumurile veniturilor obținute de către partidele politice, către Autoritatea
Electorală Permanentă.
Pentru remedierea deficiențelor constatate, pe lângă sancțiunile aplicate, au fost formulate
și o serie de recomandări cu caracter general sau specific, care au constat în:
− respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 și ale Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale;
− organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
− respectarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
− respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile.
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10.2. CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIILOR ELECTORALE
În anul 2018 activitatea de control a respectării prevederilor legale referitoare la campaniile
electorale a constat în:
- activitățile ocazionate de alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017;
- validarea și rambursarea sumelor cheltuite în campania electorală către competitorii
electorali care au atins pragul legal pentru rambursare.
Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale desfășurate
în luna noiembrie 2017
Alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 au fost organizate pentru ocuparea
funcției de primar în 15 comune și 1 municipiu reședință de județ, acestea acoperind un număr de
13 județe și un consiliul local al unei comune. Pentru funcția de primar au participat 74 de
candidați de la 8 partide și 10 candidați independenți. Începând cu data de 11 octombrie și până la
începutul campaniei electorale au fost înregistrați 67 de mandatari financiari, din care 7
mandatari financiari coordonatori, 51 de mandatari financiari teritoriali și 9 mandatari financiari
pentru candidați independenți.
În perioada decembrie 2017 – februarie 2018, Departamentul de control al finanțării
partidelor politice și a campaniilor electorale a desfășurat activități de verificare a competitorilor
electorali care au obținut pragul de 3% la alegerile locale parțiale din luna noiembrie 2017.
Pentru alegerile din 5 noiembrie 2017 au fost verificați 8 candidați independenți și 6
formațiuni politice, respectiv: Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul
Alianța Liberalilor și Democraților, Partidul Mișcarea Populară, Uniunea Salvați România și
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Din totalul sumei solicitate solicitată la rambursare
de 409.606 lei a fost validată și rambursată suma de 387.319 lei.
Situație rambursare alegeri locale parțiale 05 noiembrie 2017
Nr. Denumire competitor electoral
Suma
crt.
solicitată la
rambursare
(lei)
1. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
141.932
2. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
51.445
3. UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
26.204
4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
111.486
5. PARTIDUL
ALIANȚA
LIBERALILOR
ȘI 43.130
DEMOCRAȚILOR
6. PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN 410
DEMOCRAT
7. Candidați independenți
34.999
TOTAL
409.606
88

Suma
rambursată
(lei)
136.441
34.650
26.204
111.486
43.130
410
34.999
387.319

Verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile
electorale, respectiv:
− rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale;
− declaraţiile privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei
electorale;
− declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate,
defalcat pe categorii;
− declaraţiile privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale;
− declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor pentru campania electorală;
− formularele de înregistrare a contribuitorului;
− împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților
de către mandatarii financiari;
− cererile de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;
− listele candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru
campania electorală.

−
−
−
−
−
−

Totodată, s-au efectuat următoarele operațiuni de control:
verificarea conturilor bancare;
verificarea contribuţiilor depuse de către candidaţi;
verificarea încadrării contribuțiilor în limitele legale;
verificarea cheltuielilor electorale;
verificarea efectuării plăților după declararea contribuțiilor la Autoritatea Electorală
Permanentă;
verificări ale documentelor privind cheltuielile electorale.

Activități desfășurate cu prilejul Referendumului național pentru revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Principalele activități desfășurate de către Departamentul de control al finanțării partidelor
politice și a campaniilor electorale cu prilejul Referendumului național pentru revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 au constat în:
a) activități de aducere la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei
pentru referendum prin publicarea pe site-ul www.roaep.ro/finantare/referendum/ a
Instrucțiunilor generale privind finanțarea campaniei desfășurate cu ocazia
Referendumului și a anunțului de depunere documente;
b) înregistrarea mandatarului financiar de către următoarele partide politice:
➢ Partidul Alianța Liberalilor și Democraților;
➢ Partidul Național Liberal;
➢ Partidul Social Democrat.
c) înregistrarea contribuțiilor declarate de către partidele politice în conformitate cu
prevederile art. 28 alin. (10) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale;
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d) înregistrarea documentelor prevăzute de art. 36 alin. (6) și art. 47 alin. (1) din Legea
nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale.
10.3. SANCŢIUNI PRIVIND FINANŢAREA
CAMPANIILOR ELECTORALE

PARTIDELOR

POLITICE

ŞI

A

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor generate de campaniile electorale,
a activităților desfășurate de către partidele politice și de către candidații independenți, a
constatărilor efectuate cu ocazia soluționării sesizărilor înregistrate precum și ca urmare a
controalelor efectuate privind activitatea curentă a partidelor politice, în anul 2018 au fost
întocmite un total de 1.670 procese-verbale de constatare a contravențiilor prin care s-a acordat
un număr de 1.647 de avertismente și un număr de 46 amenzi în cuantum de 750.000 lei. De
asemenea, au fost aplicate sancțiuni complementare prin care s-au confiscat sume în cuantum de
2.844.766,32 lei. Sancțiunile au vizat 31 organizații județene ale partidelor politice și 1.095 de
candidați independenți.
1.282 de procese-verbale de constatare a contravențiilor au fost întocmite pentru nereguli
constatate cu ocazia verificării legalității campaniei electorale aferente alegerilor locale din anul
2016, 157 de procese-verbale de constatare a contravențiilor au fost întocmite pentru nereguli
constatate cu ocazia verificării legalității campaniei electorale aferente alegerilor parlamentare
din anul 2016, 37 de procese-verbale de constatare a contravențiilor au fost întocmite pentru
nereguli constatate cu ocazia verificării legalității campaniei electorale aferente alegerilor locale
parțiale din iunie 2017, 12 procese-verbale de constatare a contravențiilor au fost întocmite
pentru nereguli constatate cu ocazia verificării legalității campaniei electorale aferente alegerilor
locale parțiale din noiembrie 2017, 181 de procese-verbale de constatare a contravențiilor au fost
întocmite pentru nereguli constatate cu ocazia verificării finanțării activității curente și un procesverbal de constatare a contravențiilor a fost întocmit cu ocazia verificării registrului fiscal al
formațiunii politice.
Situația sancțiunilor aplicate în anul 2018
Nr.
crt.

Tip control

Competitor electoral

Sancțiuni

1.

alegeri
2016

locale

Partidul Alianța Liberarilor și
Democraților

2.

alegeri
2016
alegeri
2016
alegeri
2016

locale

Partidul Mișcarea Populară

avertisment,
amendă de 15.000
lei
avertisment

locale

Partidul Național Liberal

avertisment

locale

Partidul Social Democrat

avertisment, amenzi
totale de 60.000 lei

3.
4.
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Valoare
totală
consfiscări
(lei)
168.405,96

Nr.
total
PVCC-uri
întocmite

27.626,84

39

55.991,09

48

137.579,28

45

29

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
locale
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016

Uniunea Democrată Maghiară
din România
Uniunea
Națională
pentru
Progresul României
Forumul
Democrat
al
Germanilor din România
Partidul ,,Forța Moldova”

avertisment

63.996,21

11

amendă de 10.000
lei
avertisment

13.089,75

10

0

2

avertisment

0

3

Partidul ,,Mândri că suntem
arădeni”
Partidul Alianța Democrată a
Romilor
Partidul Civic Maghiar

avertisment

3.985,16

1

avertisment

0

1

avertisment

4.000,00

2

Partidul Maramureșenilor

avertisment

16.896,00

1

Partidul
Mișcarea
pentru
Medgidia
Partidul Național Democrat

avertisment

2.793,04

1

avertisment

8.615,00

4

Partidul pentru Argeș și Muscel

avertisment

0

2

Partidul Popular Maghiar din
Transilvania
Partidul Renașterea Săcălazului

avertisment

0

1

avertisment

0

1

Partidul România Unită

avertisment

0

1

Partidul Social Românesc

avertisment

10,00

6

Partidul UpR

avertisment

0

1

Partidul Ecologist Roman

avertisment

12.176,24

5

Partidul Noua Generație-Creștin
Democrat
Partidul Național Țărănesc
Creștin Democrat
Uniunea Croaților din România

avertisment

150,00

2

avertisment

8.878,23

4

avertisment

95,48

1

Uniunea Elenă din România

avertisment

1.015,29

1

Candidați independenți

avertisment

368.867,22

1.060

Partidul Alianța Liberarilor și
Democraților

avertisment,
amendă de 10.000
lei
avertisment

58.875,82

31

54.275,34

24

Partidul Mișcarea Populară
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri
parlamentare
2016
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
iunie 2017

Partidul Național Liberal

avertisment

Partidul Social Democrat

Avertisment,
amenzi totale
35.000 lei
avertisment

139.994,50

23

58.844,65

18

61.466,90

5

249.442,19

23

0

1

avertisment

0

1

avertisment

482,86

1

avertisment

0

3

avertisment

0

3

54.194,41

24

19,76

8

avertisment

1.297,67

6

Partidul Național Liberal

avertisment

2.075,26

5

Partidul Social Democrat

avertisment

50,00

2

Uniunea Salvați România

avertisment

7.306,29

1

avertisment

700,00

2

avertisment

800,00

1

avertisment

0

1

avertisment

0

1

avertisment

940,30

2

Uniunea Democrată Maghiară
din România
Uniunea Salvați România

de

Avertisment,
amendă de 30.000
lei
avertisment

Partidul Romilor Democrați
Uniunea
România

Polonezilor

din

Uniunea Democrată Turcă din
România

Uniunea Elenă din România

Partidul România Unită
Candidați independenți

Partidul Alianța Liberarilor și
Democraților
Partidul Mișcarea Populară

Partidul Noua Românie
Partidul
Republican
România

din

avertisment,
amendă de 10.000
lei
avertisment

Partidul România Mare
Partidul Ecologist Român
Uniunea
Națională
pentru
Progresul României
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alegeri parțiale
iunie 2017
alegeri parțiale
noiembrie 2017
alegeri parțiale
noiembrie 2017
alegeri parțiale
noiembrie 2017
alegeri parțiale
noiembrie 2017
alegeri parțiale
noiembrie 2017
alegeri parțiale
noiembrie 2017
activitate
curentă
activitate
curentă
activitate
curentă

Candidați independenți

avertisment

3.767,83

8

Partidul Alianța Liberarilor și
Democraților
Partidul Mișcarea Populară

avertisment

0

1

avertisment

1.875,00

2

Partidul Național Liberal

avertisment

105,97

3

Partidul Social Democrat

avertisment

0

2

avertisment

0

1

avertisment

490,00

3

avertisment

250.030,58

35

51.686,42

21

678.329,06

61

59.

activitate
curentă

Partidul Social Democrat

221.181,15

56

60.

activitate
curentă
activitate
curentă

Uniunea Democrată Maghiară
din România
Uniunea Salvați România

669,47

1

51.694,10

6

activitate
curentă
registru fiscal

Partidul Civic Maghiar

Avertisment,
amendă de 15.000
lei
avertisment

0

1

amendă de 15.000
lei
735.000

0

1

2.844.766,32

1.670

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

61.

62.
63.

Uniunea
Națională
Progresul României
Candidați independenți

pentru

Partidul Alianța Liberarilor și
Democraților
Partidul Mișcarea Populară
Partidul Național Liberal

Partidul Alianța Democrată a
Romilor

TOTAL

avertisment, amenzi
totale de 45.000 lei
avertisment, amenzi
totale de 285.000
lei
avertisment, amenzi
totale de 205.000
lei
avertisment

10.4. SOLUŢIONAREA SESIZĂRILOR PRIVIND FINANŢAREA PARTIDELOR
POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE
În anul 2018, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale au fost înregistrate şi soluţionate 40 de sesizări, solicitări și cereri iar o
sesizare este în curs de soluționare. Acestea au avut ca obiect sesizări privind încălcarea legii
electorale și legii partidelor politice sau a campaniilor electorale (7 sesizări), solicitări de puncte
de vedere cu privire la interpretarea legii finanțării activității partidelor politice și a campaniilor
electorale (11 adrese), cereri de punere la dispoziţie a unor înscrisuri (4 cereri), solicitări ce au
avut alte obiecte (19 solicitări).
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11. RELAŢII EXTERNE ŞI PARTENERIATE

Implicarea activă a AEP pe plan extern a creat în România un spaţiu de dialog şi cooperare
la nivel internaţional între organismele de management electoral, mediul academic şi
organizaţiile internaţionale care activează în domeniu. Ȋn anul 2018, ca şi în ceilalţi ani, AEP a
stabilit relaţii bilaterale cu autorităţi electorale din întreaga lume, precum şi cu organisme
regionale şi mondiale.
11.1. PARTICIPAREA LA CONFERINȚE, REUNIUNI, SEMINARII, PROGRAME
INTERNAŢIONALE DE OBSERVARE A ALEGERILOR, CURSURI DE
PERFECȚIONARE, ASISTENȚĂ ELECTORALĂ
Organizarea şi participarea la numeroase evenimente electorale naționale şi internaționale
au oferit prilejul AEP să-şi împărtășească experiența și competența în materia organizării şi
desfășurării alegerilor, să stabilească puncte de interes comune şi să inițieze proiecte de
colaborare cu organizații, instituții şi organisme de management electoral care au ca obiective
consolidarea principiilor democrației, accesul la procesele electorale și promovarea egalității de
gen în viața politică.
Expunem, mai jos, o situație sintetică a evenimentelor cu profil electoral din anul 2018:
EVENIMENT
LOCAȚIE
ORGANIZATOR
CONFERINȚE/ATELIERE/GRUPURI DE LUCRU
Întrunirea anuală a organismelor de
Georgia
Comisia Electorală
management electoral
Centrală a Georgiei
Al șaselea Seminar și Adunarea generală
Madagascar
RECEF și Comisia
anuală a RECEF
Electorală Națională
Independentă a
Madagascar-ului
Cea de a șasea întâlnire a Comitetului
Fiji
A-WEB și
Executiv al A-WEB
Biroul de alegeri din
Fiji
Reuniunea grupului tehnic privind practicile
Bruxelles
Comisia Europeană
electorale
Cea de a 15-a Conferință Europeană a
Norvegia
Comisia de la
Organismelor de Management Electoral și
Veneția și Ministerul
Întâlnirea bilaterală dintre reprezentanții AEP
Administrației
și cei ai Ministerului Administrației Locale și
Locale și
Modernizării
Modernizării
Simpozionul Electoral Internaţional
Portugalia
ICPS
Conferința internațională Gender equality in
Georgia
Comisia Electorală
elections
Centrală a Georgiei
și Consiliul UE
94

PERIOADĂ
26.02 – 01.03
18 – 25.03

24 – 29.03

25 – 26.04
18 – 20.04

28 – 03.05
11 – 12.07

Cea de-a 27-a Conferință Anuală a Asociației
Oficialilor Electorali Europeni

Lituania

ACEEEO și Comisia
Electorală Centrală a
Lituaniei
OSCE

05 – 08.09

Conferința Anuală de Implementare a
Dimensiunii Umane a OSCE
Seminarul Cyber Security of the European
Parliament Elections 2019
Vizită de lucru AEP la Comisia națională a
conturilor de campanie și a finanțărilor
politice
Conferința Europenă la nivel înalt –
Interferențe electorale în era digitală

Polonia

Parlamentul
European
AEP și CNCCFP
Paris

25.09

15 – 16.10

Austria

Centrul de Strategii
Politice Europene al
Comisiei Europene
OSCE - ODIHR

Seminarul organizat de OSCE – ODIHR
privind organizarea alegerilor și a campaniilor
electorale
Masa rotundă cu tema Colaborarea
interinstituțională privind securitatea
cibernetică și alegerile
Conferința internațională - Legea electorală și
organizarea alegerilor democratice

Olanda

International IDEA

27 – 28.11

Uzbekistan

Comisia Electorală
Centrală a Republicii
Uzbekistan
Reprezentanța SUA
pe lângă Uniunea
Europeană
Comisia Europeană

15 – 18.11

Eveniment privind alegerile europene

Belgia

Grupul Experților Electorali

Belgia

Belgia
Franța

Belgia

MISIUNI DE OBSERVARE
Program de observare a alegerilor legislative
El Salvador
A-WEB și
și locale
Tribunalul Suprem
Electoral din El
Salvador
Program de observare a alegerilor
Azerbaidjan
Comisia Electorală
prezidențiale
Centrală a
Azerbaidjan
Program de observare a alegerilor
Slovenia
Comisia Electorală
parlamentare anticipate
de Stat a Sloveniei
Program internaţional de observare a
Coreea
Comisia Electorală
alegerilor locale
Națională a
Republicii Coreea
Program internațional de observare a
Mexic
Institutul Electoral
alegerilor generale
Național din Mexic
Program de observare a alegerilor
Maldive
Comisia Electorală
prezidențiale
din Maldive
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10 – 11.09

10 – 12.10

29 – 30.10

29.11

13 – 14.12

28.02 – 09.03

09 – 12.04

02 - 04.06
07 – 15.06

27.06 – 03.07
21– 25.09

Program internațional de observare a
Canada
RECEF și Elections
alegerilor locale
Quebec
Program internațional de observare a
Polonia
Comisia Electorală
alegerilor locale
Națională a Poloniei
Program de observare a alegerilor
Georgia
Comisia Electorală
prezidențiale
Centrală a Georgiei
ASISTENȚĂ ELECTORALĂ
Semnarea Memorandumului de colaborare
Iordania
AEP, CEI, ROaid
dintre AEP și Comisia Electorală
Independentă a Regatului Hasemit al
Iordaniei
Vizita de lucru în cadrul proiectului
Iordania
AEP, CEI, ROaid
”Dezvoltarea capacităţii instituţionale în
domeniul asistenţei electorale”
Vizita de lucru în cadrul proiectului
Iordania
AEP, CEI, ROaid
”Dezvoltarea capacităţii instituţionale în
domeniul asistenţei electorale”
Stagiu de asistenţă electorală în proiectului
Iordania
AEP, CEI, ROaid
”Dezvoltarea capacităţii instituţionale în
domeniul asistenţei electorale”

CURSURI INTERNAȚIONALE
Curs de consolidare a competențelor în
India
Institutul
domeniul electoral
internațional indian
pentru democrație și
management
electoral
Program de dezvoltare a Capacităților și
Coreea
A-WEB
Management Electoral
Program de instruire privind rolul
Coreea
A-WEB
organismelor de management electoral în
promovarea egalității de gen și a participării
femeilor în politică
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28.09 – 02.10
20 – 22.10
26 – 29.10

07 –09.03

21 – 25.05

18 – 22.06

18.06 – 17.08

07 – 20.01

10 – 20.04
07 – 16.11

11.2. ORGANIZAREA DE EVENIMENTE INTERNAŢIONALE
Ȋn anul 2018, AEP a fost
organizatorul
şi
gazda
unor
evenimente internaționale de o
semnificație deosebită atât pentru
activitatea instituției, cât și pentru
ansamblul activităților din domeniul
electoral la nivel mondial.
Ȋn perioada 3-4 mai 2018 a avut
loc la Sinaia Conferinţa știinţifică cu
tema
,,Egalitatea
votului”,
organizată, de Autoritatea Electorală
Permanentă în parteneriat cu Comisia
Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția).
Lucrările Conferinței științifice s-au desfășurat în cadrul a patru sesiuni plenare, având
următoarele subteme:
• Sesiunea plenară 1: Diferitele aspecte ale principiului egalității și implicațiile acestuia în
domeniul electoral
• Sesiunea plenară 2: Puterea unui vot și repartizarea mandatelor în circumscripțiile
electorale
• Sesiunea plenară 3: Egalitatea și paritatea de gen
• Sesiunea plenară 4: Egalitatea și observarea alegerilor
Discuțiile s-au axat pe diferitele elemente care, împreună, definesc egalitatea votului. La
finalul conferinței științifice, s-au remarcat vorbitori de prestigiu, lideri ai organismelor electorale
omoloage şi specialiști de marcă ai domeniului electoral, reprezentanți ai unor organizații de
profil și experți de talie internațională.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul a trei sesiuni plenare, iar discuțiile s-au purtat în
jurul următoarelor subteme:
• Sesiunea plenară 1: Formarea unei națiuni prin intermediul unor alegeri libere
• Sesiunea plenară 2: Istoria alegerilor – Studii de caz
• Sesiunea plenară 3: România – 100 de ani de experiență electorală
Prin tema aleasă pentru această conferință, Autoritatea Electorală Permanentă a urmărit să
evidențieze, în anul în care România marchează Centenarul Marii Uniri, importanța alegerilor
libere din 1919 pentru primul Parlament al României Mari și să permită invitaților schimbul de
experiență și de bune practici în ceea ce privește organizarea unor alegeri libere și corecte.
Conferința a reunit peste 120 de lideri ai organismelor de management electoral, experți și
reprezentanți ai unor prestigioase organizații internaționale cu activitate în domeniul electoral
precum: Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA);
Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES); Asociația Oficialilor Electorali
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Europeni (ACEEEO); Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB); Organizația
pentru Securitate și Cooperare în Europa - Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile
Omului (OSCE – ODIHR) și Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS).
Evenimentele internaţionale organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în anul 2018
la Sinaia au oferit o platformă solidă pentru schimbul de bune practici în domeniul electoral.
11.3. VIZITE DE STUDIU
La solicitarea partenerilor internaţionali, Autoritatea Electorală Permannetă a organizat
vizite de studiu în vederea valorificării expertizei electorale şi partajării competențelor în
domeniu.
În contextul proiectului privind Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul asistenței
electorale în Regatul Hașemit al Iordaniei, asigurat prin acordul bilateral încheiat între
Autoritatea Electorală Permanentă şi Comisia Electorală Independentă din Regatul Hașemit
al Iordaniei perioada 9-14 mai, AEP a fost gazda delegaţiei oficiale iordaniene. Ȋn timpul vizitei
oficiale s-au purtat discuții legate de sistemul electoral românesc, legislație electorală, elemente
legate de finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale precum şi modalități de
colaborare pentru implementarea proiectului privind asistența electorală pentru dezvoltare.
În data de 18 septembrie 2018, cu ocazia vizitei delegației OSCE-ODIHR în România, a
avut loc la sediul AEP o întâlnire cu reprezentanții Autoritătii cu scopul evaluării gradului de
implementare a recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor întocmite în urma unor misiuni
anterioare de evaluare sau observare a alegerilor.
11.4. PARTENERIATE
OMOLOAGE

CU

ORGANISME

DE

MANAGEMENT

ELECTORAL

Autoritatea Electorală Permanentă și Comisia Electorală Independentă din Regatul Hașemit
al Iordaniei au semnat un memorandum de asistență și colaborare în domeniul electoral. Cele
două părți și-au reafirmat, cu acest prilej, angajamentul de a se sprijini reciproc în demersurile de
modernizare a sistemelor electorale din țările lor, colaborarea urmând să se concretizeze în
schimbul de informații și de expertiză privind soluțiile legislative și tehnice în materie de
management electoral, dar și în proiecte comune de îndrumare a personalului electoral și de
educare a alegătorilor. AEP și IEC Iordania se angajează, potrivit prevederilor memorandumului,
să promoveze colaborarea în domeniul managementului electoral pe segmente de interes
identificate de comun acord, precum și să coopereze în vederea înființării Insitutului Iordanian de
Cercetare și Instruire în domeniul Electoral. Memorandumul a fost semnat, la sediul Comisiei
Electorale Independente a Iordaniei în data de 8 martie 2018.
Astfel, a fost demarat proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul
asistenței electorale”, derulat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în calitate de furnizor
de asistență în domeniul electoral, în parteneriat cu Agenția Română de Cooperare Internaţională
pentru Dezvoltare (ROAID) și Comisia Electorală Independentă a Iordaniei (Independent
Election Commission of Jordan - IEC) în calitate de beneficiar. Cu această ocazzie, un
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reprezentant al AEP a fost delegat să acorde sprijin de specialitate IEC, la sediul instituției din
Amman, în perioada 18 iunie – 17 august 2018.
Delegarea reprezentantului AEP a vizat transferul de cunoaștere privind organizarea
fluxurilor de lucru și operaționalizarea Institutului de Formare și Cercetare Electorală din
Iordania în ceea ce privește implementarea principiilor lucrului colaborativ în cadrul instituţiei,
furnizarea de expertiză în domeniul electoral și instruirea personalului Comisiei Electorale
Independente a Iordaniei în domeniul activităţii de monitorizare/observare a alegerilor.
De asemenea, AEP a sprijinit dotarea unei biblioteci de specialitate care să furnizeze
resursele de informare, educare și de cercetare stiinţifică necesare viitoarelor cursuri de formare.
Au fost achiziționate aprox. 1100 cărți de specialitate electorală necesare pentru dotarea
Institutului Iordanian de Cercetare și Instruire în Domeniul Electoral din cadrul Comisiei
Electorale Independente. Totodată, au fost asigurate servicii de traducere din limba română în
limbile engleză și arabă a pachetului de legi electorale din România (aprox. 500 pagini).
11.5. REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ELECTORALE
Prin proiectul editorial „Revista Română de Studii Electorale”, AEP a creat o publicație de
specialitate interdisciplinară, cu profil științific și ținută academică, care reunește cercetări,
analize și studii privind diverse aspecte ale proceselor electorale naționale și internaționale .
În anul 2018 a fost editat un număr al revistei, fiind publicate unele dintre articolele
prezentate în cea de-a doua ediţie a dezbaterilor ştiinţifice ale experţilor din domeniul electoral:
„Sufragiul egal”, organizată în mai 2018 de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei).
11.6. PARTENERIATE CU MEDIUL ACADEMIC
Deschiderea Autorităţii către mediul academic concretizată în anul 2013 a continuat și pe
parcursul anului 2018 prin organizarea şi desfăşurarea unor stagii de practică care au vizat
dobândirea de cunoştinţe practice în domeniul electoral, în perspectiva dezvoltării unei cariere în
cadrul administraţiei publice după terminarea studiilor universitare. La solicitarea unor instituţii
de învățământ superior, au fost organizate stagii de practică, după cum urmează:
- 15 studenți și 5 studenți masteranzi ai Facultăţii de Administrație Publică din cadrul
Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, în perioada 28 februarie 2018 – 01
iunie 2018;
- 8 studenți ai Facultăţii de Securitate şi Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare ”Carol I” în perioada 27 august – 21 septembrie 2018 în cadrul proiectului
Profesie: Școală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP18.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de
intervenţie 2.1.: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Proiectul ProSCOP are ca obiectiv general asigurarea unei
tranziţii eficiente dinspre studiile de formare profesională spre practica efectiv profesională, prin intermediul unei
serii de activităţi corelate stagiului de practică prevăzut în planurile de învăţământ, pentru studenţii de la programele
de studii universitare de licenţă şi de la programele de studii universitare de master.
18
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Au fost realizate următoarele activități în cadrul stagiilor de practică:
1. Realizarea instructajului referitor la normele de securitate şi sănătate în muncă şi la
prevenirea şi stingerea incendiilor. Întocmirea fişelor de către fiecare student;
2. Prezentarea conducerii, a structurii şi a atribuţiilor instituţiei;
3. Prezentarea site-ului Autorității Electorale Permanente www.roaep.ro;
4. Analizarea unui raport de activitate şi a unui raport referitor la o alegere (structura
acestuia şi aspectele reliefate);
5. Rolul Autorităţii Electorale Permanente în organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a
referendumurilor. Rolul celorlalte instituţii implicate în procesele electorale
(Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Naţional de
Statistică, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Instituţia prefectului, primării);
6. Prezentarea legislaţiei referitoare la alegerile pentru Parlamentul European,
parlamentare, locale, prezidenţiale, referendum;
7. Modul de constituire și atribuțiile Biroului Electoral Central, biroului electoral
județean, birourile secțiilor de votare din țară și străinătate,
8. Discuții referitoare la modificări aduse legislației electorale,
9. Registrul electoral și Registrul secţiilor de votare;
10. Prezentarea modalității de întocmire a comunicatelor de presă și a modului de
organizare a unei conferințe de presă.
11. Completarea Caietului pentru stagiu de practică deţinut de fiecare student.
De asemenea, din anul 2016 și până în prezent, AEP se bucură de o foarte bună
colaborare cu Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București. Astfel, în luna aprilie a
anului 2018, a avut loc o prezentare a sistemului electoral realizată de către domnul ConstantinFlorin Mitulețu-Buică, în calitate de secretar general al Autorității Electorale Permanente la acel
moment (actual președinte al instituției), eveniment găzduit de Facultatea de Științe Juridice și
Administrative din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București.
Totodată, în data de 14.05.2018, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a coordonat
una dintre activităţile incluse în programul Modulului 3 al cursului postuniversitar
,,Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria martie – iulie 2018, organizat de Colegiul
Naţional de Afaceri Interne, în cadrul căruia a prezentat sistemul electoral și modificările
importante care au avut loc prin introducerea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la
vot și de prevenire a votului ilegal, crearea Corpului experților electorali și a unei evidențe a
operatorilor calculator.
Au mai avut loc discuții cu studenții din anii II și III de la Facultatea de Științe Politice
din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, studii universitare de licență cu
privire la Corpul experților electorali.
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12. INFORMAREA OPINIEI PUBLICE

Transparenţă instituţională - www.roaep.ro
În spiritul transparenței care guvernează întreaga sa activitate, pe parcursul anului 2018
Autoritatea a folosit toate canalele de comunicare (mass-media, site-ul instituției, pagina oficială
de Facebook, canalul de Youtube) pentru a transmite prompt opiniei publice informații de interes
public.
Astfel, AEP a emis
în anul 2018 un număr de
43 de comunicate de
presă, prin care a
transmis date privind:
subvențiile acordate lunar
partidelor politice, în
fiecare lună; numărul
total de alegători înscriși
în Registrul electoral în
fiecare lună; elaborarea
unor proiecte de acte
normative; Referendumul
național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; Conferinţa știinţifică cu
tema ”Egalitatea votului”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția)
și Conferința internațională a Autorității Electorale Permanente cu tema „Alegeri libere,
parlamente și formarea națiunii”, evenimente desfășurate la Sinaia, în perioada 3-6 mai 2018.
Totodată, site-ul Autorității a fost permanent actualizat cu informații de interes public,
respectiv: știri, comunicate de presă; legislație specifică în domeniul electoral, hotărârile
Autorității, proiecte de acte normative publicate spre dezbatere publică; extrase ale rapoartelor
privind rezultatele controalelor efectuate la partidele politice; declarațiile de avere si interese ale
personalului Autorității; concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții publice din cadrul
Autorității.
Date privind volumul acoperirii media:
Presa centrală
88

Radio
3

TV
132
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Web
1.951

Total
2.174

Activități de informare desfășurate cu ocazia Referendumului național privind revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Cu prilejul Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie
2018, AEP a desfășurat următoarele activități:
1. Informarea opiniei publice:
• Au fost transmise 4 comunicate de presă pe tema numărului de alegători și a listei secțiilor
de votare;
• Au fost acordate interviuri și declarații de presă referitoare la procedurile de vot și
modificările legislative privind organizarea și desfășurarea referendumului.
2. Legătura cu alegătorii și mass-media:
• Au fost soluționate peste 200 de solicitări de informații de interes pubic, din care 180
formulate verbal, iar 20 în scris. Solicitările de informații de interes public au vizat
procedurile de vot, modalitatea de desemnare a președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare, organizarea secțiilor de votare din străinătate, interpretarea unor
modificări legislative;
• Au fost transmise trei informări de presă cu privire la procedura de acreditare a
reprezentanților instituțiilor mass-media, asociațiilor și fundațiilor din România, precum și
a observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-media străine;
• Au fost soluționate peste 100 de solicitări telefonice pe tema procedurilor de acreditare și
pe alte teme legate de organizarea și desfășurarea referendumului.
3. Acreditări
AEP a eliberat 204 acreditări, din care:
- pentru instituțiile mass-media din România: 137;
- pentru asociații și fundații din România: 20;
- pentru observatori internaționali și reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine: 47.
Campanii
În cursul anului 2018, Direcția comunicare și relații externe a derulat o amplă campanie
de recrutare a experților electorali și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare, obiectivul principal fiind acela de a alimenta bazele de date existente (Corpul
experților electorali și Registrul operatorilor de calculator) cu un număr suficient de persoane,
astfel încât să se asigure un back-up complet în cazul oricărui proces electoral la nivel național.
Pentru o bună și eficientă informare a celor interesați, Direcția comunicare și relații
externe a realizat 150.000 de pliante și postere informative, distribuite în toată țara, prin
intermediul filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente. Precizăm că
20.000 de astfel de materiale informative au fost tipărite în limba maghiară și distribuite în
localitățile cu populație preponderent maghiară.
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13. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

13.1. BUGET ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

În anul bugetar 2018, Autoritatea Electorală Permanentă a primit credite bugetare în
valoare de 223.373 mii lei; din sumele alocate au fost efectuate plăţi în valoare de 221.088 mii
lei, rezultând un procent de realizare de 98,98 %. O sinteză a fondurilor bugetare alocate în anul
2018, pe total instituţie şi detaliat pe titluri de cheltuieli, este prezentată în tabelul de mai jos:
Detaliere

Total
51.01 Autorităţi executive şi
legislative
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
54.01 Alte servicii publice
Cheltuieli curente

•

•

Credite bugetare Procent
alocate
aferent
fiecărui
titlu din
total buget
223.373
52.385
23,45

Plăţi
efectuate

221.088
50.101

Mii lei Procent de
realizare
la nivel de
titlu
bugetar
22,66

50.979
38.595
12.375
9
1.406
1.406
170.988
170.988

48.956
38.155
10.792
9
1.145
1.145
170.987
170.987

22,14
17,26
4,88
0,01
0,05
0,05
77,33
77,33

22,82
17,28
5,54
0,01
0,06
0,06
76,55
76,55

Lista contractelor derulate
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc Sediul Central al AEP (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 8.403,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC NEW
CAR INTERNATIONAL SRL);
Contract de Servicii de medicina muncii (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 19.220,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
MEDLIFE SA);
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Contract de Servicii de curierat (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 25.210,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
DROP MAIL CONSULTING SERVICES SRL);
Contract de Servicii de parcare (Aeroportul Internațional Otopeni) (Tipul
procedurii: Achiziție directă OFFLINE, valoarea contractului 1.155,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător C.N Aeroporturi București);
Contract de Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) Dacia Duster și
Dacia MCV (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
6.570.00 lei fără TVA, operator economic câștigător ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI
SA);
Contract de Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) Opel Astra, Suzuki
SX4, Toyota Corolla, Opel Zafira, Fiat Punto (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 10.684,00 lei fără TVA, operator economic câștigător
ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI SA);
Contract de Servicii de asigurare a autovehiculelor - CASCO pentru Dacia Duster și
Dacia MCV (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
13.478,76 lei fără TVA, operator economic câștigător SC OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA);
Contract de Servicii de asigurare a autovehiculelor - CASCO pentru Opel Astra,
Suzuki SX4, Toyota Corolla, Opel Zafira, Fiat Punto (Tipul procedurii: Achiziție
directă prin SEAP, valoarea contractului 33.493,21 lei fără TVA, operator economic
câștigător SC GROUPAMA ASIGURĂRI SA);
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare pentru autoturismele
ce deservesc Sediul Central al AEP (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 10.368,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
COMPANIA DE TRANSPORTURI BUSU SRL);
Contract de achiziție de Petrol și produse distilate (Carburant - BVCA) (Tipul
procedurii: Procedură simplificată prin SEAP, valoarea contractului 222.542,02 lei
fără TVA, operator economic câștigător SC OMV Petrom Marketing SRL) ;
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a centralei telefonice (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 6.193,80 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC TELEKOM COMMUNICATIONS SA);
Contract de Servicii poștale (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 25.210,00 lei fără TVA, operator economic câștigător COMPANIA
NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ SA);
Contract de Reînnoire certificate - semnătură electronică C.P. (1buc), C.V. (1buc),
D.A.A.P (2 buc) (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
243 lei fără TVA, operator economic câștigător SC ALFATRUST CERTIFICATION
SA); – 4 contracte
Contract de Servicii poștale și de telecomunicații (telefonie fixă, serviciu fax, ISDN,
linii securizate, telefonie mobilă, internet date mobile) – Abonament Telekom (Tipul
procedurii: Procedură Proprie “Selecție de Oferte” modalitate de atribuire 104
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OFFLINE, valoarea contractului 318.356,00 lei fără TVA, operator economic
câștigător SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA și SC
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA)
Contract de Servicii de formare profesională – Curs Inspector SSM (Tipul procedurii:
Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 700 lei fără TVA, operator
economic câștigător SC BESTCOR TRAINING CENTER SRL);
Contract de Servicii de formare profesională – Curs - cadru tehnic cu atribuții în
domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 520 lei fără TVA, operator economic câștigător SC AVI
EUROJOBS & TRAINING SRL);
Contract de Servicii de închiriere autocar cu șofer (Tipul procedurii: Achiziție directă OFFLINE , valoarea contractului 2.361,34 lei fără TVA, operator economic câștigător
SC MEMENTO BUS COMPANY SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de aer condiționat (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 24.260,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC POLAR SERV JB SRL);
Contract de Servicii de actualizare informatica a licențelor financiar-contabile (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 50.000,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC SIVECO ROMANIA SA);
Contract de Servicii de suport tehnic pentru modulele MGA, MUEB, MGPS, MS,
MFC (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 35.675,81
lei fără TVA, operator economic câștigător SC SIVECO ROMANIA SA);
Contract de Reînnoire certificate - semnătură electronică DFS (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 324,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC ALFATRUST CERTIFICATION SA); – 4 contracte
Contract Kit semnătura electronică pentru DFS (Tipul procedurii: Achiziție directă
prin SEAP, valoarea contractului 125,00 lei fără TVA, operator economic câștigător
SC ALFATRUST CERTIFICATION SA); – 1 contract
Contract de Servicii de cazare la hotel pentru instruire personal DCFRAL (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 42.715,76 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC LEV OR IMPEX SRL);
Contract de Servicii de formare profesională – Curs Management performant în
administrația publică (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 4.907,60 lei fără TVA, operator economic câștigător ASOCIAȚIA
UNIVERSITARĂ COLUMNA);
Contract de Servicii de cazare pentru– Curs Management performant în administrația
publică (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
14.000,00 lei fără TVA, operator economic câștigător CAZARE ANCA&LUCIAN
SRL);
Contract de Servicii hoteliere pentru organizarea unei sesiuni de instruire a
personalului din cadrul sediului central și al structurilor teritoriale ale AEP (Tipul
procedurii: Procedură Proprie “Selecție de Oferte” modalitate de atribuire 105
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OFFLINE , valoarea contractului 242.470,02 lei fără TVA, operator economic
câștigător RA-APPS SUCURSALA SINAIA – HOTEL MARA);
Contract Servicii de reparare și întreținere a computerelor personale ale AEP (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 120.000 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC EMSYS SRL);
Contract Servicii de întreținere a serverelor și a echipamentelor de comunicații (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 126.000 lei fără TVA,
operator economic câștigător CHIRCULESCU I. CRISTIAN – PFA);
Contract de Servicii de conectivitate de tip "dark-fiber" (Tipul procedurii: Achiziție
directă prin SEAP, valoarea contractului 79.068,00 lei fără TVA, operator economic
câștigător SC GTS TELECOM SRL);
Contract de Servicii de informare electronică (bază de date legislativă) (Tipul
procedurii: Achiziție directă OFFLINE, valoarea contractului 16.980,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMȚ SRL);
Contract Servicii de mentenanță a echipamentelor din centrul de date mobil (București)
și centrul de recuperare în caz de dezastru (Reșița), (Tipul procedurii: Achiziție directă
prin SEAP, valoarea contractului 85.164,00 lei fără TVA, operator economic
câștigător SC STAR STORAGE SA);
Contract reînnoire + Kit servicii de certificare a semnăturii electronice – DGCSIEN
(Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 1.462,00lei fără
TVA, operator economic câștigător SC DIGISIGN SA); -10 contracte de reînnoire + 4
contracte kit certificate
Contract Servicii de mentenanță a echipamentelor multifuncționale de la sediul central
al AEP (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
12.070,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC TRYAMM TRAIDING
CONSULTING SRL);
Contract de Servicii de formare profesională - Curs Bazele fundamentale Python (Tipul
procedurii: Achiziție directă - OFFLINE, valoarea contractului 2.790,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC LUXSOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL);
Contract de Servicii de formare profesională – Curs CISSP Review Seminar (Tipul
procedurii: Achiziție directă - OFFLINE, valoarea contractului 5.900,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC IT PROFESSIONALS SRL);
Contract de Servicii de formare profesională – Curs Web Design Responsive (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 1.170,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC DIGITAL SKILLS SRL);
Contract de Servicii de formare profesională – Curs Administrator de Rețea (Tipul
procedurii: Achiziție directă - OFFLINE, valoarea contractului 619,50 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC EUROCORE-INSTITUTUL EUROPEAN DE
CURSURI PRIN CORESPONDENTA SRL);
Contract de Servicii de formare profesională - Curs Java Development (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 5.500,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC EDUCATIE INFORMALA SRL);
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Contract de Servicii de formare profesională - Curs Testare Software (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 4.700,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC EDUCATIE INFORMALA SRL);
Contract de Servicii de formare profesională - Ofițer Protecția Datelor (DPO) (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 2.796,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC INSTITUTUL BANCAR ROMÂN SRL);
Contract de Servicii de instalare de echipamente și utilaje - Demontarea
echipamentelor conexe ale centrului mobil de date al AEP din locația actuală,
pregătirea acestora în vederea transportului și montarea acestora la noua locație, după
relocarea centrului de date mobil al AEP, precum și serviciile de punere în funcțiune și
testare a bunei funcționări (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 8.010,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SOCIETATEA
NAȚIONALA DE RADIO COMUNICAȚII RADIOCOM SA);
Contract de Servicii de manipulare a containerelor - Relocarea containerului datacenter
și a echipamentelor IT&C aferente aparținând AEP din locația Pipera în noua locație
situată la sediul Radiocom (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 69.849,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC NET BRINEL
SA);
Contract Servicii de monitorizare mass-media (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 15.950,00 lei fără TVA, operator economic câștigător
Agenția Națională de Presă AGERPRES);
Contract Servicii publicații mass-media (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 3.881,90 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
MANPRES DISTRIBUTION SRL);
Contract Abonament Monitorul Oficial al României Părțile I-VII (varianta autenticmonitor complet tip mono post) (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 546,22 lei fără TVA, operator economic câștigător
MONITORUL OFICIAL RA);
Contract Organizarea Conferinței științifice, în colaborare cu Comisia de la Veneția și
a Conferinței internaționale a Autorității Electorale Permanente (Tipul
procedurii: Procedură proprie-OFFLINE, selecție de oferte, valoarea contractului
454.207,54 lei fără TVA, operator economic câștigător SC BUSINESS TRAVEL
TURISM SRL);
Contract Servicii tipografice și servicii conexe (editare, machetare, traducere,
consultanță pentru editare grafică, revizie articole limba română, limba engleză, limba
franceză) - în vederea editării publicației de specialitate AEP "Revista Română de
Studii Electorale"(fosta Expert Electoral) (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 41.430,00 lei fără TVA, operator economic câștigător RA
MONITORUL OFICIAL);
Contract de Servicii de formare profesională - Ofițer Protecția Datelor (DPO) (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 499,80 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC EXPERT AKTIV GROUP SRL);
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Contract Servicii de editare a volumului ''Adunările elective din anul 1918 și primele
alegeri parlamentare din România Mare (1919)" (Tipul procedurii: Achiziție directă
prin SEAP, valoarea contractului 39.050,00 lei fără TVA, operator economic
câștigător RA MONITORUL OFICIAL);
Contract de Servicii de formare profesională – Curs expert în egalitatea de șanse (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 900,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC STRUCTURAL EURO TRAINING SRL);
Contract de Reînnoire certificate - semnătură electronică DJRU (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 81 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC ALFATRUST CERTIFICATION SA);
Contract Servicii de măsurare și constatare a nivelului densității de putere a câmpului
electromagnetic (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
20.511,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SOCIETATEA NAȚIONALA DE
RADIOCOMUNICAȚII RADIOCOM SA);
Contract Vouchere de vacanță pe suport de hârtie (Tipul procedurii: Achiziție directă
prin SEAP, valoarea contractului 0,01 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
SODEXO PASS ROMANIA SRL);
Contract de Servicii de formare profesională - Ofițer Protecția Datelor (DPO) (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 2.796,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC INSTITUTUL BANCAR ROMÂN SRL);
Contract Reînnoire certificate - semnătură electronică DL (Tipul procedurii: Achiziție
directă prin SEAP, valoarea contractului 162,00 lei fără TVA, operator economic
câștigător SC ALFATRUST CERTIFICATION SA); - 2 contracte
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc Filiala București - Ilfov al AEP (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 7.200,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
NEW CAR INTERNATIONAL SRL);
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – Filiala București Ilfov a AEP (Tipul procedurii: Achiziție directă OFFLINE, valoarea contractului
1.728,00
lei fără TVA, operator economic câștigător SC COMPANIA DE
TRANSPORTURI BUSU SRL);
Contract de Servicii de monitorizare sediu și intervenție – FILIALA Nord-Est Bacău
(Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 840 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC SIGMA SECURITY PROTECTION SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA Nord-Est Bacău (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 6.000,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
GLOBAL NET SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA Centru Brașov (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 14.960.00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC IC
TEAM SRL);
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Contract de Servicii de curățenie și igienizare – FILIALA Centru Brașov (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 6.000,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC ULTRACURAT BV SRL);
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – FILIALA Centru
Brașov (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 1.496.00
lei fără TVA, operator economic câștigător SC ICE TEAM SRL);
Contract de Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de printare – FILIALA
Centru Brașov (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
10.800,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC ASK 4 IT SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA Nord-Vest Cluj (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 10.000,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
SERVICE TRANSAUTO SRL);
Contract de Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de printare – FILIALA
Nord-Vest Cluj (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
2.400,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC FIX IT SRL);
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – FILIALA NordVest Cluj (Tipul procedurii: Achiziție directă OFFLINE, valoarea contractului
3.000,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC GAMASTAR SRL);
Contract de Servicii de curățenie și igienizare – FILIALA Nord-Vest Cluj (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 9.000,00 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC GALANO PREST SRL);
Contract de Servicii de închiriere imobile pentru Biroul Județean Tulcea (Tipul
procedurii: Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor legale, valoarea
contractului 9.809,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC PASIROM
INTERACTIV SRL);
Contract de Servicii de monitorizare sediu și intervenție – FILIALA Sud-Est Galați
(Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 600 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC DIAPLFA SRL);
Contract de Servicii de curățenie și igienizare – FILIALA Sud-Est Galați (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 6.870,84 lei fără TVA,
operator economic câștigător SC SANAFIN SRL);
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – FILIALA Sud-Est
Galați (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 1.008,48
lei fără TVA, operator economic câștigător SC KILLTEC SRL);
Contract de Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de printare – FILIALA
Sud-Est Galați (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului
8.280,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC CG&GC IT e-XperT SRL;
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA Sud-Est Galați (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 7.480,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC SHERR
IMPEX SRL);
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Contract de Servicii de curățenie și igienizare – FILIALA Vest Reșița (Tipul
procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 5.400.00 lei fără TVA,
operator economic câștigător PFA OBUF FLORICA );
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – FILIALA Vest
Reșița (Tipul procedurii: Achiziție directă directă prin SEAP, valoarea contractului
1.747,20 lei fără TVA, operator economic câștigător SC MARGO SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA Vest Reșița (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP,
valoarea contractului 9.955.00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
MEMORY SERV SRL);
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – FILIALA SV
Oltenia Rm. Vâlcea (Tipul procedurii: Achiziție directă OFFLINE, valoarea
contractului 1.008 lei fără TVA, operator economic câștigător SC DUCU PREST
SRL);
Contract de Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de printare – FILIALA
SV Oltenia Rm. Vâlcea (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 9.600,00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC INFOPLUS
SERVICE SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA SV Oltenia Rm. Vâlcea (Tipul procedurii: Achiziție directă prin
SEAP, valoarea contractului 3.000.00 lei fără TVA, operator economic câștigător SC
VICO STAR SRL);
Contract de Servicii de curățenie și igienizare – FILIALA Sud-Muntenia Târgoviște
(Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea contractului 6.240.00 lei fără
TVA, operator economic câștigător PFA SĂNDULESCU IONUȚ );
Contract de Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare – FILIALA SudMuntenia Târgoviște (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 2.400 lei fără TVA, operator economic câștigător SC MOTOR DRIVE
STOP SRL);
Contract de Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de printare – FILIALA
Sud-Muntenia Târgoviște (Tipul procedurii: Achiziție directă prin SEAP, valoarea
contractului 14.117,64 lei fără TVA, operator economic câștigător SC AVIGEO SRL);
Contract de Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor pentru autoturismele ce
deservesc – FILIALA Sud-Muntenia Târgoviște (Tipul procedurii: Achiziție directă
prin SEAP, valoarea contractului 7.168.00 lei fără TVA, operator economic câștigător
SC BEDA IMPEX SRL).

110

Sinteza proceselor de achiziții publice
A. Număr de procese de achiziții publice pe categorii:
• Prin metoda cumpărării directe: 239 de achiziții;
• Prin proceduri de achiziție publică:
o o achiziție prin procedură simplificată atribuită în SICAP;
o 3 achiziții prin procedură proprie, având în vedere valoarea estimată a proiectelor
care depășea pragul valoric al achiziției directe precum și obiectele acestora care
făceau parte din cele descrise în Anexa 2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice.
• Din totalul celor 243 de procese de achiziții efectuate, s-au utilizat mijloacele
electronice (SEAP/SICAP) pentru atribuirea a 240 dintre acestea.
B. Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de procese de achiziție:
• Pentru cumpărări directe: 1-3 zile;
• Procedură proprie de achiziții: 1-10 zile;
• Pentru proceduri simplificate: 20 – 30 zile;
• Pentru licitații deschise: peste 100 zile;
C. Proceduri anulate sau în proces de anulare:
• Proceduri anulate: 0.
• Proceduri în curs de anulare: 0.
• Proceduri anulate din cauza autorității contractante (AEP): 0.
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13.2. RESURSE UMANE
Ȋn anul 2018, Autoritatea Electorală Permanentă a fost organizată conform Hotărârii nr.
4/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale
Permanente și a Centrului “Expert electoral”:

A - Direcţia juridică şi resurse umane; A1 - Biroul juridic-contencios; B - Direcţia financiară şi
salarizare; C - Direcţia administrativă şi achiziţii publice; D - Serviciul registratură, arhivă şi
relaţii cu publicul; E - Direcţia informatică; F - Serviciul Registrul electoral; G - Direcţia
legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral; H - Unitatea de strategii şi politici
publice (la nivel de serviciu).
La data de 31.12.2018, în organigrama Autorităţii au figurat 443 de posturi, dintre care 323
ocupate şi 120 vacante.
Situaţia fluctuaţiei de personal în decursul anului 2018 a fost următoarea:
- personal nou angajat în instituţie: 23 persoane;
- personal plecat din instituţie: 4 persoane.
Situaţia privind fluctuaţia de personal la nivelul funcţiilor de conducere în decursul anului
2018 a fost următoarea:
- funcţii vacante: 4;
- funcţii suspendate: 1;
- funcţii ocupate: 40.
Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar în cursul anului 2018 este 8.
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Situaţia posturilor scoase la concurs în anul 2018, în cadrul AEP
Natura
postului
Nr.
(numărul de
posturi)
Consilier
1 parlamentar
(2)
Consultant
parlamentar
2 (2)
Consilier
parlamentar
3 (1)
Consultant
parlamentar
4 (2)
Consilier
parlamentar
5 (1)
Consilier
parlamentar
6 (1)
Consultant
parlamentar
7 (2)
Consilier
8 parlamentar
(2)
Consilier
parlamentar
9 (1)

Compartiment

Data
desfăşurării

Departamentul de
control al finanţării
partidelor politice şi
a campaniilor
electorale

22 24.04.2018

Direcţia generală
pentru coordonarea
sistemului
informaţional
electoral naţional

22 24.04.2018

Direcţia financiară şi
salarizare

22 24.04.2018

Direcţia juridică şi
resurse umane

Ocupat/
Neocupat

Perioada

ocupate

nedeterminată

ocupate

nedeterminată

ocupat

nedeterminată

ocupate

nedeterminată

ocupat

nedeterminată

ocupat

nedeterminată

ocupate

nedeterminată

22 24.04.2018

Serviciul
registratură, arhivă şi
relaţii cu publicul

22 24.04.2018

ocupate

nedeterminată

Direcţia comunicare
şi relaţii externe

19 21.08.2018

ocupat

nedeterminată
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