
INSTRUIREA
PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR 

GENERALI
ai unităților administrativ-teritoriale

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
organizării și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020

6 decembrie 2020



❑ LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

❑ LEGEA nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

❑ Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și

Camera Deputaților din anul 2020

❑ Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din

cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul

2020

CONSIDERAŢII GENERALE 
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea 
Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020



❑HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 2/2016 pentru

aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și

parlamentare;

❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 8/2016 pentru

aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral;

❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 16/2016

privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de

votare din ţară, precum şi a sediilor acestora;

❑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 și dotarea minimală a acestora;

CONSIDERAŢII GENERALE 
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru alegerea 
Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020



PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1) – (3) din Legea nr. 208/2015]

❑Alegerile parlamentare în România se desfășoară cu respectarea

caracterului universal, egal, direct, secret și liber exprimat al votului.

❑Senatorii și deputații se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului

reprezentării proporționale.

❑ Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de un

deputat la 73.000 de locuitori.

❑Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la

168.000 de locuitori.



CONSIDERAȚII GENERALE
[art. 6 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, , art. 82 alin. (3), art. 84 alin. (1), art. 1 din HG nr. 744/2020]

❑ Alegerile se desfășoară într-o singură zi, care poate fi

numai duminica – 6 decembrie 2020

❑ În ziua de duminică, votarea începe la ora 7,00 și se

încheie la ora locală 21,00.

Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau

localitatea unde își au domiciliul ori reședința.

În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-

teritorială din cadrul aceleiași circumscripții electorale, aceștia pot vota la orice

secție de votare din cadrul circumscripției electorale unde își au domiciliul sau

reședința.



❑ asigură, personal sau prin persoanele desemnate prin dispoziție în acest sens, actualizarea

Registrului electoral;

❑ asigură înscrierea alegătorilor în Registrul electoral cu adresa de reședință, la cererea scrisă a

acestora, formulată până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului și pe baza

copiei actului de identitate și a copiei dovezii de reședință - TERMEN LIMITĂ: 4

noiembrie 2020;

❑ eliberează formațiunilor politice/electorale care participă la alegeri, la cererea și pe cheltuiala

acestora, extrasul din Registrul electoral - TERMEN LIMITĂ: 26 noiembrie 2020;

❑ întocmesc și tipăresc listele electorale permanente - TERMEN LIMITĂ: 3 decembrie

2020;

❑ asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;

❑ actualizează delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora, cu avizul conform al

Autorității Electorale Permanente ;

❑ aduc la cunoștință publică, cu ajutorul prefecților, delimitarea și numerotarea fiecărei secții

de votare din țară, precum și sediile acestora, în condițiile stabilite de Autoritatea Electorală

Permanentă, prin hotărâre – TERMEN LIMITĂ: 6 noiembrie 2020;

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 18 lit. b),  art. 20 alin. (3) și (5) , art. 26 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1),  art. 49 alin (1), (4) și (5), art. 63 alin. 

(6), art. 79 alin. (1), din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (3)-(4) și (6),  art. 10, art. 12 

alin. (4) din HG nr. 754/2020, pct. 85, 95, 122, 127 și 129 din Anexa la HG nr. 745/2020]



❑asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri

electorale -TERMEN LIMITĂ: 5 noiembrie 2020;

❑acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații

Speciale pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor

necesare;

❑asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal

a echipamentelor instalate, precum și protecția fizică a acestora;

❑acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter

electoral ce îi revin;

❑asigură, împreună cu prefecții, sediile și dotarea tehnico-materială ale

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 18 lit. b),  art. 20 alin. (3) și (5) , art. 26 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1),  art. 49 alin (1), (4) și (5), art. 63 alin. 

(6), art. 79 alin. (1), din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (3)-(4) și (6),  art. 10, art. 12 

alin. (4) din HG nr. 754/2020, pct. 85, 95, 122, 127 și 129 din Anexa la HG nr. 745/2020]



❑primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul

municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale

oficiilor electorale;

❑primarul general al municipiului București, respectiv președinții

consiliilor județene, împreună cu prefecții, asigură sediul și dotarea

tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului

București, respectiv ale birourilor electorale de circumscripție județene;

❑sprijină Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea și/sau difuzarea

materialelor de informare;

❑predau președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

materialele necesare votării – TERMEN LIMITĂ: 5 decembrie 2020

PRIMARII 
duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

[art. 18 lit. b),  art. 20 alin. (3) și (5) , art. 26 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1),  art. 49 alin (1), (4) și (5), art. 63 alin. 

(6), art. 79 alin. (1), din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (3)-(4) și (6),  art. 10, art. 12 

alin. (4) din HG nr. 754/2020, pct. 85, 95, 122, 127 și 129 din Anexa la HG nr. 745/2020]



LISTELE ELECTORALE 
PERMANENTE

[art . 49 alin. (1)-(5)  din Legea 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 126 din Anexa la H.G. nr. 

745/2020]

Listele electorale permanente din țară cuprind cetățenii cu drept de vot

înscriși în Registrul electoral, cu domiciliul sau reședința în România și se e tipăresc de

către primari, în două exemplare, până cel mai târziu 3 decembrie 2020.

IMPORTANT

Listele electorale permanente din țară se semnează de către primar și de secretarul

general al unității administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de secretarul general al

unității administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secțiilor de

votare.



LISTELE ELECTORALE 
PERMANENTE

[art. 42 alin. (1) din legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pct. 57 din Anexa la H.G. nr. 745/2020]

Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, alegătorul înscris în

Registrul electoral cu adresa de domiciliu poate să adreseze primarului unității administrativ-

teritoriale de reședință, prin poștă sau personal, o cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând

numele, prenumele și adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa de reședință în

Registrul electoral pentru scrutinul respectiv, însoțită de o copie a actului de identitate și o

copie a dovezii de reședință – TERMEN LIMITĂ: 22 octombrie 2020

Persoanele care au făcut cerere în acest sens vor figura numai în listele electorale

permanente ale circumscripției electorale unde își au reședința.

ATENȚIE!
În vederea tipăririi celor 2 exemplare ale listelor electorale permanente, PRIMARII trebuie să asigure

existența următoarelor resurse:

✓ Umane: operator/operatori în Registrului electoral;

✓ Materiale: echipamente IT (PC, imprimantă, conexiune internet, etc.), consumabile (toner, hârtie,

plicuri, etc.)



LISTELE ELECTORALE 
PERMANENTE

[art. 44 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pct. 85 din Anexa la  HG nr. 745/2020]

IMPORTANT:

Operațiunile de actualizare a Registrului electoral cu datele din

cererile de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință

din țară se efectuează de către persoanele autorizate de către

primari, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data

înregistrării solicitărilor

TERMEN LIMITĂ: 4 noiembrie 2020



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL
[art. 26 alin. (1) și art. 36 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de:

✓ deces;

✓ pierdere a cetăţeniei române;

✓ interzicere a exercitării dreptului de a alege;

✓ punere sub interdicţie.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul

electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în

ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari,

prin dispoziție, conform legii.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din Registrul electoral în

caz de deces se face din oficiu, pe baza actelor sau comunicărilor oficiale, ori la

cererea persoanei interesate, pe baza certificatului de deces, numai de către

persoanele autorizate.

Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în România se face

de către persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază

teritorială s-a întocmit actul de deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul

în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în termen de 48 de ore de la data

emiterii actului de deces.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în România se

poate realiza şi pe baza comunicării Autorităţii Electorale Permanente

efectuate prin intermediul Registrului electoral.

Orice persoană interesată poate solicita primarului unităţii administrativ-

teritoriale în a cărei rază teritorială alegătorul decedat cu domiciliul în România a

avut ultimul domiciliu radierea acestuia din Registrul electoral, pe baza unei

cereri scrise, datate şi semnate, însoţite de certificatul de deces în copie, depuse

personal sau prin poştă. Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile

lucrătoare de la data înregistrării cererii.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (5) și (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Orice persoană interesată poate adresa primarului o sesizare scrisă,

datată şi semnată, privind cazul în care în listele electorale permanente se

regăseşte un alegător decedat cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-

teritorială respectivă. Cererea va cuprinde numele, prenumele şi codul numeric

personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea persoanei

decedate.

În acest caz, primarul, prin aparatul de specialitate al acestuia, are obligaţia

de a verifica informaţiile existente în registrul de stare civilă, precum şi în celelalte

evidenţe gestionate. Radierea se realizează, dacă este cazul, în termen de cel mult 10

zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 37 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE DECES

Radierea alegătorului cu domiciliul în străinătate din

Registrul electoral, în caz de deces, se face, din oficiu, pe baza

actelor sau comunicărilor oficiale sau la cererea persoanei

interesate, pe baza certificatului de deces, în copie, de către

persoanele autorizate sau Autoritatea Electorală Permanentă,

după caz.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 38 și art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZ DE PIERDERE A CETĂȚENIEI ROMÂNE

La pierderea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi sunt radiate din

Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza

comunicării Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

RADIEREA ÎN CAZUL INTERZICERII EXERCITĂRII DREPTULUI DE A

ALEGE
În cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege, alegătorii sunt radiaţi din

Registrul electoral pe durata pedepsei, din oficiu, de persoana autorizată din unitatea

administrativ-teritorială de domiciliu, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către

instanţa judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii.

La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării dreptului de a alege,

alegătorii sunt reînscrişi, în mod automat, în Registrul electoral.



RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 39 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

RADIEREA ÎN CAZUL PUNERII SUB INTERDICȚIE

În cazul punerii sub interdicţie, alegătorii sunt radiaţi din Registrul electoral

din oficiu de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu pe

baza comunicării prin intermediul Registrului electoral, efectuate de către persoana

autorizată din unitatea administrativ-teritorială unde naşterea celui pus sub interdicţie

judecătorească este înregistrată, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către

instanţa judecătorească a copiei legalizate a hotărârii.

Radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea

dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdicție se poate realiza de persoana

autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu și pe baza comunicării

acestor cazuri de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul Registrului

electoral.



ATENȚIE!

! Înscrierea, cu bună știință, a unui alegător în mai multe liste electorale

permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au

drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu

încălcarea legislației în vigoare, constituie contravenție și se sancționează cu

amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei;

! Neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la termenele

stabilite de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500

lei.

RADIEREA DIN 
REGISTRUL ELECTORAL

[art. 98 lit. a) și b) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]



EXTRASUL DIN REGISTRUL 
ELECTORAL

[art. 49 alin. (4) din legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și pct. 122 din  Anexa la HG nr. 745/2020]

Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, 26 noiembrie

2020, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt obligați să

pună la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la

alegeri, la cererea și pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral,

cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv

numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au

fost arondați, pe suport electronic sau hârtie.



CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE
[ art. 4 , din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

❑ Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripții electorale la nivelul celor

41 de județe, o circumscripție în municipiul București și o circumscripție pentru

cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Numărul total al

circumscripțiilor electorale este de 43.

❑ Denumirea, numerotarea și numărul de mandate aferent circumscripțiilor

electorale sunt prevăzute în anexa nr. 1, din Legea nr. 208/2015, cu modificările și

completările ulterioare.



BIROURILE ELECTORALE DE 
CIRCUMSCRIPȚIE

[art. 9 alin. (3), (4) și (7) din H.G. nr. 754/2020]

❑ Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, respectiv primarul general

al municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale

birourilor electorale de circumscripție județene, respectiv sediul și dotarea

tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului București.

❑ Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului

București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale oficiilor electorale.

❑ Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție și a

birourilor electorale ale secțiilor de votare vor fi utilizate, de regulă, bunurile aflate

în proprietatea publică sau în administrarea autorităților publice.



BIROURILE ELECTORALE ALE 
SECȚIILOR DE VOTARE

[art. 9 alin. (6), (8) și (9) din H.G. nr. 754/2020]

❑Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale

secțiilor de votare din țară se asigură de către primari, împreună cu

prefecții.

❑Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor

de votare din țară, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la

alegerile anterioare și aflate în stare de funcționare.

❑În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-

materiale corespunzătoare a secțiilor de votare din țară nu se pot

recupera, se vor achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului,

în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite prin

Hotărârea AEP nr. 44/2016.



SECŢIILE DE VOTARE
[art. 20 alin. (1), (3) şi (5), art. 21 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pct. 93 din

Anexa la H.G. nr. 745/2020]

Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de

votare din ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea,

numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare.

Secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită

actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor

administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de către

primari, de îndată, Autorităţii Electorale Permanente.

Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se

actualizează de către primari, prin dispoziţie, numai cu avizul conform al Autorităţii

Electorale Permanente.

Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la

cunoștință publică, cu ajutorul prefecților, delimitarea și numerotarea fiecărei secții de

votare din țară, precum și sediile acestora, în condițiile stabilite de Autoritatea Electorală

Permanentă, prin hotărâre – TERMEN LIMITĂ: 6 noiembrie 2020



SECŢIILE DE VOTARE
[art. 1 alin. (3)-(5) și art. 3 din Hotărârea  Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016]

Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a

locurilor de desfăşurare a votării se realizează prin următoarele modalităţi:

a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, şi pe site-ul instituţiei prefectului;

b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri

publice frecventate de cetăţeni; (obligatorie)

c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; (obligatorie)

d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.

Publicațiile privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora,

afișate în locurile publice frecventate de cetățeni și la sediile secțiilor de votare, pot conține numai

extrase aferente zonei teritoriale sau secției de votare unde se face afișarea.

Primarii au obligația de a asigura montarea de indicatoare, panouri și/sau a altor mijloace de

orientare către sediile secțiilor de votare. Mijloacele de orientare către sediile secțiilor de votare se

vor monta la loc vizibil, în zone publice frecventate de către cetățeni.



SEDIUL
SECȚIILOR DE VOTARE

[art. 6 alin.. (1) și (2) din H.G. nr. 754/2020]

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau

măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în

vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu

personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.

Spaţiile în care se organizează secții de votare nu pot face

parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă

medicală primară şi ambulatorie de specialitate.



AMENAJAREA SECȚIILOR DE 
VOTARE

[art. 81 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 44/2016]

❑ Fiecare secție de votare trebuie să posede un număr suficient de urne etichetate 

corespunzător pentru alegerea Senatului, respectiv a Camerei Deputaților, urnă specială, 

cabine, ștampile cu mențiunea "VOTAT", având în vedere numărul alegătorilor înscriși 

în Registrul electoral și respectarea duratei votării prevăzute de lege.

❑ Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul 

electoral al secției de votare. 

❑ La fiecare 300 de alegători arondați la o secție de votare se asigură câte o cabină de 

vot, dar, de regulă, nu mai mult de 5 cabine de vot.

❑ Se recomandă confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu 

handicap locomotor, dimensionată şi marcată corespunzător.



AMENAJAREA SECȚIILOR DE 
VOTARE

[art. 4 alin. (1) lit. k), art. 5 alin. (2), (4) și (5) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016]

❑ Imobilele în care se organizează secții de votare trebuie să asigure accesul

persoanelor cu dizabilități la localul de vot, imobilele trebuie să beneficieze de rampe

speciale.

❑ Localurile de vot trebuie să fie amplasate, de regulă, la parterul clădirilor.

❑ Localurile de vot pot fi amplasate la etajele imobilelor numai sub condiţia asigurării

accesului persoanelor cu dizabilități la procesul de votare.

ATENȚIE!

❑ În ziua votării este interzisă închirierea sau utilizarea în alte scopuri a

spațiilor în care se desfășoară votarea, a căilor de acces la acestea şi a spațiilor

tehnice aferente.



DESEMNAREA 
INFORMATICIENILOR

[art. 3 alin. (3)-(5) din  H.G. nr.  754/2020]

Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție și al oficiilor electorale vor

face parte, în mod obligatoriu, informaticieni, după cum urmează:

a) cel puțin un informatician pentru fiecare comună;

b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare oraș;

c) cel puțin trei informaticieni pentru fiecare municipiu și sector al municipiului București.

Informaticienii asigură sprijinirea activității centrelor de intervenție operativă.

Informaticienii vor fi desemnați în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de

circumscripție și al oficiilor electorale, la propunerea autorităților administrației publice locale și

centrale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, numai pe baza evaluării efectuate de

către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Informaticienii primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de

Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.



STABILIREA LOCURILOR 
SPECIALE DE AFIŞAJELECTORAL

[art. 79 alin. (1)-(2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și  pct. 95 din Anexa la H.G. nr.  
745/2020]

❑ Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească

prin dispoziție locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure

amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ținând seama de numărul

partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,

alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că depun liste de candidați,

precum și de candidații independenți. TERMEN LIMITĂ: 6 5 noiembrie 2020.

❑ Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea

circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

❑ Primarii sunt obligați să monteze cel puțin un panou electoral și în fiecare sat

aparținător sau localitate componentă din unitatea administrativ-teritorială

respectivă.



STABILIREA LOCURILOR 
SPECIALE DE AFIŞAJ 

ELECTORAL
[art. 79 alin. (6)-(8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

În alte locuri decât cele stabilite prin dispoziția primarului, afișajul

electoral este interzis.

Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor

Ministerului Afacerilor Interne, în localitățile unde poliția locală

nu este constituită, este obligat să asigure integritatea

panourilor și a afișelor electorale amplasate în locuri

autorizate.



CAMPANIA ELECTORALĂ
[art. 6 alin. (3), art. 65 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pct. 128 din Anexa la 

H.G. nr. 745/2020]

Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor,

06 noiembrie 2020, şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă de dinaintea

datei alegerilor, 5 decembrie 2020, la ora 7,00.

În timpul campaniei electorale, se asigură candidaţilor, în mod

nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.

Spațiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, case de cultură,

cămine culturale și cinematografe și se asigură pe bază de înțelegere cu privire

la cheltuielile de întreținere.



DISTRIBUIREA MATERIALELOR 
NECESARE VOTĂRII

[art. 14 alin. 1 lit. g, art. 18 lit. b, art. 63 alin. (6), art. 81 alin. (3)  și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare și pct. 129 din Anexa la H.G. nr. 745/2020]

Primarii predau, pe bază de borderou/proces-verbal de predare-primire, către

președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare următoarele materiale

necesare votării:

✓ buletinele de vot;

✓ ștampila de control;

✓ ștampilele cu mențiunea ”VOTAT”;

✓ formularele pentru încheierea proceselor-verbale;

✓ două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei

Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de

circumscripție;

✓ alte tipizate și materiale.

TERMEN LIMITĂ: 5 decembrie 2020



Vă mulțumim!

DATE DE CONTACT

✓ BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

pentru alegerea administrației publice locale din anul 2020

✓AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

BIROUL JUDEȚEAN ______________

Tel/Fax: ____________

E-mail: _____________


