Raport de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a
Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016–2020
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a continuat în anul 2020 să întreprindă
demersurile adecvate implementării dezideratelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada
2016 – 2020 (SNA). Prezentul raport de progres ilustrează principalele activități realizate cu acest
scop și indicatorii de performanță asociați. Activitățile specifice au vizat, în principal,
implementarea măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității prin Hotărârea Guvernului
nr. 583/2016 și prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.

I. Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016–2020
Măsura 2.1.1.
În cadrul AEP funcționează, la nivel de serviciu, un compartiment de audit public intern.
Măsura 2.1.1. din SNA, referitoare la auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire
a corupției la nivelul AEP, a fost implementată în anul 2019 prin derularea misiunii de audit cu
tema Evaluarea sistemului de prevenire a corupției. Misiunea a fost inițiată la solicitarea Unității
Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
(UCAAPI), iar temele acesteia au fost:
1. Cod etic/deontologic/de conduită;
2. Consilier de etică;
3. Funcții sensibile.
În urma desfășurării misiunii a fost emis un raport de audit prin care au fost formulate un
număr de 18 recomandări. La sfârșitul anului 2019, gradul de implementare a recomandărilor a fost
de 73%, acesta ridicându-se la 95% la sfârșitul anului 2020.
Totodată, mai arătăm că, la solicitarea UCAAPI, Serviciul audit public intern al AEP va
desfășura în anul 2021 o misiune de audit a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției
noastre, fiind fixate următoarele teme:
1. Conflicte de interese;
2. Incompatibilități;
3. Interdicții după încheierea angajării în instituțiile publice (pantouflage).
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Măsura 3.5.1.
Măsura referitoare la organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru
reprezentanții partidelor politice a fost adresată prin dialogul permanent dintre instituția noastră și
reprezentanții formațiunilor politice și mandatarii financiari ai acestora.
În perioada de referință, reprezentanții Autorității Electorale Permanente au asistat părțile
interesate fie la cererea acestora, fie cu ocazia unor sesiuni de informare sau a unor dezbateri
publice.
Ȋn anul 2016 au fost organizate 8 sesiuni de informare și instruire, totalizând 150 de
participanți. Ȋn anul 2017, având în vedere contactul permanent dintre personalul Autorității
Electorale Permanente cu atribuții în domeniu și mandatarii financiari ai competitorilor electorali,
precum și faptul că aceștia, în cele mai multe cazuri, au desemnat aceiași mandatari financiari ca
în anul 2016, nu s-a impus organizarea de noi evenimente și sesiuni de formare, Autoritatea
Electorală Permanentă informând și asistând părțile interesate la cerere. Pentru fiecare dintre cele
două alegeri locale parțiale din anul 2017, a fost elaborat și diseminat competitorilor electorali
Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale.
Ȋn anul 2018 au fost organizate 4 astfel de evenimente, reunind 40 de participanți și a fost
emis materialul Instrucțiuni generale privind finanțarea campaniei desfășurate cu ocazia
referendumului național pentru revizuirea Constituției României din datele de 06-07.10.2018, fiind
diseminat prin publicarea pe site-ul Autorității Electorale Permanente.
În anul 2019 au fost organizate 2 sesiuni de instruire a mandatarilor financiari coordonatori,
cu ocazia alegerilor reprezentanților României în Parlamentul European și a Președintelui
României, reunind 25 de participanți la prima și 17 la a doua. De asemenea, au fost elaborate și
distribuite reprezentanților partidelor politice, mandatarilor financiari și personalului Autorității
Electorale Permanente Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România
în Parlamentul European din 26 Mai 2019 și Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile
pentru Președintele României din anul 2019.
În anul 2020, în contextul pregătirii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale și a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, au fost organizate
o conferință de presă și 5 sesiuni de instruire a mandatarilor financiari și a reprezentanților acestora
sau ai formațiunilor politice, după cum urmează:
1. În luna februarie Autoritatea Electorală Permanentă a organizat o conferință de presă
având ca obiect Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației
publice locale din data de 27 septembrie 2020. La conferința de presă, pe lângă conducerea
Autorității Electorale Permanente, au participat reprezentanți ai presei, ai formațiunilor politice și
mandatari financiari. În cadrul conferinței de presă, printre altele, au fost lămurite aspecte cu privire
la înregistrarea mandatarilor financiari, deschiderea conturilor pentru campanie, sursele de
finanțare ce pot fi utilizate ca și contribuții, destinațiile și procentele în care trebuie să se încadreze
cheltuielile electorale.
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Cu scopul aducerii la cunoștință publică a stadiului acțiunilor întreprinse de instituția
noastră pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor locale, conferința de presă a fost difuzată
în direct pe canalul YouTube al instituției, fiind asigurată și traducerea în limbaj mimico-gestual.
2. La data de 27 iulie 2020 a avut loc dezbaterea publică a Ghidului finanțării campaniei
electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie
2020, prin intermediul platformei Microsoft Teams, reunind, alături de reprezentanții AEP, un
număr de 17 reprezentanți ai formațiunilor politice.
Temele abordate au vizat desemnarea și înregistrarea mandatarilor financiari,
responsabilitățile și atribuțiile mandatarilor financiari, modul de deschidere a conturilor bancare,
contribuțiile partidelor politice, alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale pentru campania electorală, contribuțiile candidaților, cheltuielile
electorale, limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală, destinațiile
contribuțiilor pentru campania electorală, materialele de propagandă electorală, modul de raportare
a cheltuielilor, operațiunile privind rambursarea cheltuielilor electorale, precum și sancțiunile din
domeniu. În acest context, reprezentanții partidelor politice au formulat propuneri cu privire la
ghid.
3. La data de 4 septembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams,
o întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții
AEP, un număr de 157 de mandatari financiari ai formațiunilor politice.
Cu această ocazie, au fost puse în discuție întrebări referitoare la înregistrarea mandatarilor
financiari, depunerea contribuțiilor partidelor politice, alianțelor politice, ale organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, declararea
contribuțiilor electorale și a angajării cheltuielilor electorale la AEP. Totodată, au fost lămurite
aspecte cu privire la producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală și utilizarea
platformelor de socializare online în campania electorală.
4. La data de 10 septembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams,
a doua întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții
AEP, un număr de 163 de mandatari financiari ai formațiunilor politice sau reprezentanți ai
acestora.
Temele abordate au vizat rambursarea cheltuielilor electorale, sancțiunile specifice,
utilizarea platformelor de socializare online în campania electorală, precum și modul de completare
a anexelor la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale sau a facturilor și ordinelor de plată.
5. La data de 11 noiembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams,
o întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera
Deputaților din data de 6 decembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 30
de mandatari financiari ai formațiunilor politice sau reprezentanți ai acestora.
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Temele abordate cu această ocazie au vizat contribuțiile partidelor politice, alianțelor
politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania
electorală, contribuțiile candidaților, cheltuielile electorale, limitele maxime ale cheltuielilor care
pot fi efectuate în campania electorală la nivel de circumscripție electorală, limita maximă a
cheltuielilor la nivel central, destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală (cheltuieli
electorale permise) pe tipuri și procente, modul de raportare a cheltuielilor la AEP, materiale de
propagandă electorală, operațiunile specifice rambursării cheltuielilor electorale, precum și
sancțiunile specifice.
Totodată, au fost puse în discuție întrebări referitoare la cheltuielile permise în campania
electorală, modalitatea de calcul a limitelor maxime pentru contribuțiile care pot fi depuse sau
virate de către candidați, modul de completare al facturilor și ordinelor de plată, modalitatea de
transmitere a documentelor aferente campaniei care se depun în termen de 15, respectiv 30 zile de
la data desfășurării alegerilor, precum și destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală.
6. La data de 13 noiembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams,
o întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera
Deputaților din data de 6 decembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 172
de mandatari financiari ai formațiunilor politice sau reprezentanți ai acestora, fiind reluate
subiectele tratate la întrunirea anterioară.
De asemenea, au fost puse în discuție aspecte referitoare la conturile de campanie deschise
la nivelul circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara
țării, la inscripționarea vestimentației voluntarilor și a membrilor formațiunilor politice, la modul
de completare al facturilor și ordinelor de plată, la modalitatea de calcul a limitelor maxime pentru
contribuțiile electorale care pot fi depuse sau virate de către candidați, la modalitatea de declarare
a transferurilor din contul de campanie deschis la nivel central în contul de campanie deschis la
nivelul circumscripției electorale, precum și la cheltuielile electorale permise în campania
electorală.
Mai arătăm că, în anul 2020, au fost elaborate și distribuite reprezentanților partidelor
politice, mandatarilor financiari și personalului Autorității Electorale Permanente 2 materiale de
informare:
1. Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din data de 27 septembrie 2020;
2. Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din
data de 6 decembrie 2020.
Măsura 3.5.2.
Măsura referitoare la asigurarea publicității surselor de finanţare a activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, precum şi a cheltuielilor aferente, a fost realizată prin publicarea
pe site-ul www.finantarepartide.ro a raportărilor înaintate Autorității Electorale Permanente de
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partidele politice (33 de raportări în anul 2016, 43 în anul 2017, 31 în anul 2018, 44 în anul 2019
și 68 în anul 2020).
Datele cantitative privind misiunile de control al surselor de finanțare a activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, precum și sancțiunile aplicate, sunt prevăzute în rapoartele de
activitate ale instituției și în rapoartele privind activitatea desfășurată de către Departamentul de
control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.
Referitor la situația sesizărilor și sancțiunilor aplicate în domeniu, indicăm că în anul 2016
au fost aplicate 1.300 de sancțiuni pentru încălcarea legislației în materia finanțării partidelor
politice sau a campaniilor electorale. În anul 2017 au fost înregistrate 42 de sesizări și s-au aplicat
79 de sancțiuni. În anul 2018 au fost înregistrate 7 sesizări și s-au aplicat 1670 de sancțiuni.
În anul 2019 au fost înregistrate 267 de sesizări, petiții și solicitări în domeniu. De
asemenea, au fost întocmite 236 de procese-verbale de constatare a neregulilor. Astfel, au fost
acordate amenzi în cuantum total de 1.285.000 de lei și s-au confiscat sume în cuantum total de
3.120.632,42 de lei. Sancțiunile au vizat 161 de partide politice, 7 mandatari financiari, 3 societăți
comerciale și 13 candidați independenți.
În anul 2020 au fost înregistrate 497 de sesizări și 462 de petiții și solicitări în domeniu. De
asemenea, au fost întocmite 137 de procese-verbale de constatare a contravențiilor. Astfel, au fost
acordate amenzi în cuantum total de 185.000 de lei și s-au confiscat sume în cuantum total de
1.812.969,51 de lei. Situația detaliată a sancțiunilor va fi disponibilă în Raportul privind activitatea
desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor
electorale în anul 2020, urmând a fi publicat până la data de 30 aprilie 2021 la adresa
www.finantarepartide.ro.
Măsura 3.5.3.
Scopul măsurii îl constituie dezvoltarea şi utilizarea programelor informatice pentru
eliminarea votului multiplu şi a votului exprimat fără drept, fiind implementată prin cooperarea cu
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) în vederea dezvoltării Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), pus în practică pentru
prima dată la alegerile din anul 2016, precum şi a altor aplicaţii informatice folosite la procesul
electoral.
Prin Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie
electorală SIMPV a fost operaționalizat pentru toate tipurile de alegeri și referendumuri. În acest
context, a fost actualizată și legislația secundară specifică prin adoptarea Hotărârii Autorității
Electorale Permanente nr. 36/2019 privind aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția,
desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare,
verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și
condițiile de înregistrare video-audio a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor
electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, fiind aduse modificări și completări
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prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2019, Hotărârea Autorității Electorale
Permanente nr. 13/2020, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 24/2020, respectiv prin
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2020.
Mai arătăm că, în conformitate cu datele furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale,
numărul de semnalări ale aplicației ADV privind alegători care s-au prezentat la secția de votare și
figurau ca deja înscriși în SIMPV a scăzut treptat, fiind consemnate următoarele valori:
Scrutin
Alegeri locale (2016)
Alegeri parlamentare (2016)
Alegeri europarlamentare (2019)
Alegeri prezidențiale (2019) – Turul I
Alegeri prezidențiale (2019) – Turul II
Alegeri locale (2020)
Alegeri parlamentare (2020)

Nr. de
semnalări
35.373
240.496
163.005
37.123
26.326
306
187

Precizăm că Autoritatea Electorală Permanentă nu deține instrumentele și mecanismele
adecvate întocmirii unei situații privind numărul de condamnări pentru exercitarea votului
multiplu.
Măsura 3.5.4.
Măsura vizează activitatea și statutul juridic al experților electorali și al operatorilor de
calculator. Corpul experţilor electorali reprezintă evidența permanentă a persoanelor care au
vocaţia de a deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora,
înființată, gestionată și actualizată de AEP. Operatorii de calculator sunt persoanele desemnate
pentru a opera terminalele informatice specifice SIMPV la nivelul birourilor electorale ale secțiilor
de votare.
Condiţiile de admitere a persoanelor în Corpul experţilor electorali sau în evidențele
operatorilor de calculator sunt reglementate, în principal, prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Autorității Electorale
Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Autorității
Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, fiind asigurate
profesionalismul, imparţialitatea şi integritatea experților electorali și a operatorilor de calculator.
Autoritatea Electorală Permanentă monitorizează în mod permanent îndeplinirea acestor
condiţii, precum şi situaţiile în care oficialii electorali au fost sancţionaţi contravenţional sau penal
în legătură cu un proces electoral. Ȋnsă, subliniem faptul că furnizarea de informații inexacte,
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incomplete sau cu întârziere de instituţiile care le deţin reprezintă un risc pentru evaluarea
respectării cerinţelor de integritate.
În anul 2016, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat 14 comunicări referitoare la
fapte de natură penală săvârșite de către experți electorali și 72 de comunicări referitoare la fapte
de natură contravențională săvârșite de către experți electorali. În anul 2017, AEP a înregistrat 38
de comunicări referitoare la fapte de natură contravențională săvârșite de către experți electorali.
În anul 2018, AEP a înregistrat 6 comunicări referitoare la fapte de natură penală săvârșite de către
experți electorali și 88 de comunicări referitoare la fapte de natură contravențională săvârșite de
către experți electorali. În anul 2019, AEP a înregistrat 34 de comunicări referitoare la fapte de
natură penală săvârșite de către 35 persoane care aveau calitatea de expert electoral, dintre acestea
una reprezentând infracțiune electorală propriu-zis, precum și 55 de comunicări referitoare la fapte
de natură contravențională săvârșite de către 166 de persoane.
La nivelul anului 2020, AEP a înregistrat 7 comunicări referitoare la fapte de natură penală
săvârșite de către 12 persoane care aveau calitatea de expert electoral, dintre acestea 4 fiind
urmărite penal și 8 fiind condamnate penal. De asemenea, au fost înregistrate 49 de comunicări
referitoare la fapte de natură contravențională.
Subsecvent, prezentăm în tabelul următor situația persoanelor care au fost excluse din
Corpul experților electorali sau în cazul cărora s-a constatat încetarea calității de expert electoral
în perioada 2016-2020:

Nr.
Nr.
retrageri
decese
voluntare
Anul
2016
Anul
2017
Anul
2018
Anul
2019
Anul
2020

Nr. experților puși
sub urmărire
penală sau
condamnați penal

Nr. experților în cazul
cărora s-a constat
neîndeplinirea
condițiilor legale pentru
deținerea acestei calități

Nr. experților care au
săvârșit contravenții
privind alegerile sau
referendumurile

54

0

8

549

0

98

911

2

2

0

178

1.400

4

0

2

113

3.706

0

0

166

189

1.510

0

2.370

39

În altă ordine de idei, arătăm că în perioada de referință s-au asigurat resursele financiare
adecvate pentru plata indemnizațiilor oficialilor electorali, cuantumul total al indemnizației
încasate crescând în mod constant.
Astfel, subliniem că valoarea maximă a indemnizației cuvenite operatorilor de calculator,
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorilor acestora, înainte de
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reținerea impozitului pe venit, a crescut treptat de la suma de 425 lei pentru alegerile locale din
anul 20161, la 750 de lei pentru alegerile parlamentare din anul 20162, la 950 de lei pentru alegerile
europarlamentare și pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 20193, până la suma de
1250 de lei pentru alegerile locale și parlamentare din anul 20204. Alături de aceste indemnizații,
după caz, au fost acordate, prin hotărâri ale Guvernului, indemnizații de protocol, dreptul de a
primi, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, precum și
posibilitatea decontării cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu sau reședință al
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor
de calculator la și de la ședințele de instruire, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le
revin.
Cu privire la numărul selecțiilor în Corpul experților electorali, tabelul următor prezintă
situația persoanelor admise pe bază de aviz favorabil sau în urma promovării examenului de
admitere în perioada 2016-2020:

Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019
Anul 2020

Nr. persoanelor admise
pe bază de aviz favorabil
43.422
92
275
1.361
397

Nr. persoanelor admise
în urma promovării examenului
18.334
131
1.256
8.227
10.154

Nr. total al
persoanelor admise
61.756
223
1.531
9.588
10.551

Pentru persoanele care au ocupat funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții
de votare din țară sau de locțiitor al acestuia, s-au organizat 166 de instruiri în anul 2016, 32 de
instruiri în anul 2017, 136 de instruiri în anul 2018, 331 de instruiri în anul 2019 și 532 de instruiri
la care au participat un total de 60.906 de persoane în anul 2020.

Art. 2 alin. (4) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor locale din anul 2016.
2 Art. 2 alin. (3) și (4) din Hotărârea nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în
bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016.
3 Art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, coroborat cu art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2019
pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din
România în Parlamentul European din anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 5 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 632/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 și art. 67 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4 Art. 11 alin. (1) lit. a) și alin. (11) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, respectiv art. 3 alin. (1) lit. a) din
Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.
1
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De asemenea, în anul 2019 au fost organizate 4 sesiuni de instruire a președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor
acestora, un seminar de instruire a persoanelor desemnate în cadrul birourilor electorale ale secțiilor
de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României, precum și o instruire cu 120 de
persoane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în vederea participării la organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.
În anul 2020 au fost organizate 120 de sesiuni de instruire totalizând un număr de 1.602
participanți. Sesiunile au fost organizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul
Autorității Electorale Permanente și al Ministerului Afacerilor Externe. Dintre acestea persoane,
1259 au fost desemnate, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, ca membri-operatori în
cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.
Referitor la materialele și ghidurile necesare pentru corecta informare a oficialilor
electorali, AEP a elaborat, publicat și distribuit acestora materialul Reglementări privind alegerea
autorităților administrației publice locale din anul 2016 (care a inclus și un ghid al președinților
birourilor electorale ale secțiilor de votare) în anul 2016, precum și un ghid al preşedinţilor
birourilor electorale ale secțiilor de votare în anul 2018.
Cu ocazia alegerilor din anul 2019, Autoritatea a elaborat, publicat și distribuit următoarele
materiale informative:
• Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României;
• Instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru
Președintele României din anul 2019 (au fost transmise Companiei Naționale Poșta
Română S.A. în vederea multiplicării și inserării în plicurile ce conțin documentele necesare
exercitării dreptului de vot prin corespondență);
• Ghidul alegătorului din străinătate 2019;
• Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate;
• Ghidul birourilor electorale pentru votul prin corespondență;
• Clipul de informare a alegătorilor care votează la secția de votare din străinătate;
• Clipul de informare a alegătorilor care votează prin corespondență.
La nivelul anului 2020, având în vedere organizarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale și a celor pentru Senat și Camera Deputaților, instituția noastră a
realizat și diseminat următoarele materiale:
• Manualul expertului electoral (publicat la Aplicația de testare online a experților electorali);
• Material de informare privind condițiile de admitere în Corpul experților electorali (publicat
la adresa www.roaep.ro, secțiunea Corpul experților electorali);
• Clipuri video de informare a alegătorilor privind condițiile de exercitarea a dreptului de vot
(realizat în limba română și în limba maghiară în colaborare cu Ministerul Afacerilor
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Interne și Ministerul Sănătății, fiind adus la cunoștința publicului atât prin intermediul
rețelelor de socializare, cât și prin intermediul televiziunilor și radioului);
Clip video privind recrutarea experților electorali și a operatorilor de calculator (difuzat pe
toate platformele de socializare utilizate de Autoritatea Electorală Permanentă);
Material suport pentru instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și
a locțiitorilor acestora cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale din data de
27 septembrie 2020 (în format .ppt);
Material suport pentru instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare
din țară și a locțiitorilor acestora cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare din data de 6 decembrie 2020 (în format .ppt);
Material suport pentru instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare
din străinătate și a locțiitorilor acestora cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare din data de 6 decembrie 2020 (în format .ppt);
Material suport pentru instruirea președinților birourilor electorale pentru votul prin
corespondență și a locțiitorilor acestora cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor
parlamentare din data de 6 decembrie 2020 (în format .ppt);
Broșura Reglementări privind alegerea autorităților publice locale din anul 2020 (23.100 de
exemplare distribuite tuturor birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și
birourilor electorale de circumscripție, comunală, orășenească, municipală și județeană);
Clip video privind activitățile specifice din cadrul unei secții de votare din străinătate
(transmis participanților la instruirile specifice și publicat pe pagina de YouTube a
Autorității Electorale Permanente);
Clip video privind instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din
țară (transmis persoanelor desemnate și publicat pe pagina de YouTube a Autorității
Electorale Permanente);
Clip video privind activitățile biroului electoral al secției de votare din preziua alegerilor
(transmis persoanelor desemnate și publicat pe pagina de YouTube a Autorității Electorale
Permanente);
Clip video privind activitățile biroului electoral al secției de votare din ziua alegerilor –
intervalul orar 6:00- 07:00 - 6 decembrie 2020 (transmis persoanelor desemnate și publicat
pe pagina de YouTube a Autorității Electorale Permanente);
Clip video privind activitățile biroului electoral al secției de votare din ziua alegerilor –
intervalul orar 7:00- 21:00 - 6 decembrie 2020 (transmis persoanelor desemnate și publicat
pe pagina de YouTube a Autorității Electorale Permanente);
Clip video privind activitățile biroului electoral al secției de votare din ziua alegerilor –
încheierea votării - 6 decembrie 2020 (transmis persoanelor desemnate și publicat pe pagina
de YouTube a Autorității Electorale Permanente);
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Clip video referitor la procedura de completare a proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării la alegerile parlamentare din anul 2020 (transmis persoanelor desemnate
și publicat pe pagina de YouTube a Autorității Electorale Permanente);
Clip video referitor la votul prin corespondență (publicat pe paginile de Facebook și de
YouTube ale Autorității Electorale Permanente);
Instrucțiunile privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență (introduse în
interiorul celor 35.808 plicuri care conțin materialele necesare exercitării dreptului de vot
prin corespondență și publicate pe pagina www.votstrainatate.ro);
Ghidul alegătorului prin corespondență;
Broșura Reglementări privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020
(40.000 de exemplare distribuite tuturor birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum
și birourilor electorale de circumscripție);
Clipuri video de informare privind măsurile pe care trebuie să le respecte alegătorii în cadrul
secției de votare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 (realizat
în limba română și în limba maghiară, fiind adus la cunoștința publicului atât prin
intermediul rețelelor de socializare, cât și prin intermediul televiziunilor și radioului).

Suplimentar, cu ocazia scrutinelor din anul 2020 au fost realizate materiale suport pentru
instruirile prefecților, subprefecților, precum și ale primarilor şi a secretarilor comunelor, orașelor
și municipiilor cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor.
Referitor la numărul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor
întocmite eronat, indicăm că au fost adoptate 3.447 de decizii de modificare a proceselor-verbale
la alegerile europarlamentare din anul 2019 și 2.611 de decizii cu ocazia primului tur al alegerilor
prezidențiale din anul 2019, respectiv 975 cu ocazia celui de-al doilea tur. În anul 2020 au fost
emise 31.433 de decizii privind modificarea a 21.914 de procese-verbale privind consemnarea
rezultatelor alegerilor locale întocmite eronat, respectiv 5.904 decizii privind modificare a 5.371
de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Erorile din proceseleverbale au vizat, în principal, transcrierea sau completarea greșită a datelor referitoare la numărul
persoanelor înscrise în listele electorale.
Mai precizăm că în anul 2017 a fost implementat un modul de examinare online a experților
electorali, disponibil pe platforma e-Academie a Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale, iar, începând cu anul 2019, a fost dezvoltată o aplicație în acest scop. Astfel,
numărul persoanelor evaluate în sistem online a fost de 28 în anul 2017, 330 în anul 2018, 2.209
în 2019 și 8.766 în 2020. Indicăm că în anul 2020 au promovat examinarea online 8.631 de
persoane.
De asemenea, prin intermediul platformei Ilias, în anul 2019 au promovat examinarea
specifică în vederea admiterii în evidențele operatorilor de calculator 8.000 de persoane. Referitor
la selecția operatorilor de calculator, indicăm că în anul 2020 un total de 12.390 de persoane au
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promovat testarea practică a competențelor în domeniul informaticii și au fost admiși în evidențele
persoanelor care au vocația să fie desemnate în calitatea de operator de calculator.
Cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în anul 2019 au avut loc 80 de sesiuni
de instruire online a membrilor-operatori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate, precum și 120 de sesiuni totalizând 7.433 de participanți în anul 2020.
Pentru operatorii de calculator s-au organizat, la nivel național, un număr total de 2.875 de
instruiri în anul 2016, 75 de instruiri în anul 2017, 69 de instruiri în anul 2018, 1.089 de instruiri în
anul 2019, precum și 2.547 de sesiuni cu un total de 61.707 participanți în anul 2020.
Măsurile 3.5.5.-3.5.9.
În ceea ce privește implementarea Măsurilor 3.5.5.-3.5.9., în data de 18 aprilie 2017 s-a
adoptat Addenda la al doilea Raport de conformitate privind România în cadrul celei de-a treia
runde de evaluare care a vizat şi transparenţa finanţării partidelor politice, prin care procedura de
conformitate a fost declarată încheiată.
Măsura 3.5.10.
Cu scopul implementării măsurii referitoare la publicarea în format deschis a datelor legate
de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la adresa www.finantarepartide.ro au
fost publicate următoarele documente:
• Raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile realizate în anul 2019;
• Raportul detaliat privind cuantumul datoriilor înregistrate în anul 2019 de partidele și
formațiunile politice;
• Raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice în
anul 2019;
• Raportul detaliat privind sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale
din anul 2019;
• Raportul detaliat privind sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale din anul 2019;
• Raportul detaliat privind sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora,
aferent anului 2019;
• Raportul detaliat privind lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campaniile
electorale din anul 2019;
• Raportul detaliat privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi
utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electorali - referitor la procesele
electorale desfășurate în anul 2019;
• Raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile realizate în anul 2020;
• Raportul detaliat privind cuantumul datoriilor înregistrate de partidele și formațiunile
politice, în anul 2020;
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Raportul detaliat privind cuantumul împrumuturilor și al rambursărilor acestora, în anul
2020 (date disponibile parțial) ;
• Raportul detaliat privind cuantumul împrumuturilor transformate în donații, în anul 2020
(date disponibile parțial) ;
• Raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice, în
anul 2020;
• Raportul detaliat privind sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora, în
anul 2020.
Precizăm că Autoritatea nu deține datele necesare publicării tuturor raportărilor specifice
Măsurii 3.5.10..
De asemenea, indicăm că o serie de raportări aferente anului 2020 vor putea fi întocmite
doar ulterior definitivării operațiunilor de control în vederea rambursării cheltuielilor specifice
campaniilor electorale organizate în anul 2020 și întocmirii rapoartelor de control.
Măsura 5.3.2.
Măsura este adresată, în principal, prin acțiunile de control privind finanțarea partidelor
politice și a campaniilor electorale. În anul 2017, AEP a efectuat 76 controale la formațiunile
politice, care au vizat verificarea finanțării activității formațiunilor politice în perioada 01.01.2015
– 31.12.2016. În anul 2018 au fost efectuate 386 de controale la formațiunile politice, care au vizat,
în principal, verificarea finanțării activității curente a formațiunilor politice pentru anii 2015, 2016
sau 2017.
În anul 2019 a fost finalizat un număr considerabil de rapoarte de control, totalizând 1.498
de rapoarte (17 rapoarte aferente controlului finanțării campaniei electorale pentru alegerile
europarlamentare din anul 2019, 1 raport aferent controlului finanțării campaniei electorale pentru
referendumul național din anul 2019, 139 de rapoarte aferente controlului finanțării curente a
activității curente a formațiunilor politice înscrise în Registrul partidelor politice la data de
31.12.2019, 1.266 de rapoarte aferente controlului finanțării campaniei electorale pentru alegerile
locale din anul 2016, 54 de rapoarte aferente controlului finanțării campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din anul 2016 și 21 de rapoarte aferente controlului finanțării campaniei
electorale pentru alegerile locale parțiale din anul 2017). În anul 2019 au fost verificate toate cele
140 de formațiuni politice înscrise la Tribunalul București la data de 31.12.2018 (sediul central și
organizațiile teritoriale), totalizând 893 de controale.
În anul 2020, au fost finalizate controalele privind finanțarea campaniei electorale pentru
alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019 pentru 14 partide politice și 2
candidați independenți, controalele privind modul de respectarea a prevederilor legale privind
veniturile și cheltuielile înregistrate de 6 partide politice parlamentare care au primit subvenții de
la bugetul de stat în anul fiscal 2019, controalele privind finanțarea campaniei electorale pentru
alegerile locale din anul 2020 pentru 16 partide politice, 947 de candidați independenți și
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2 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale. Precizăm că până la data de
31.01.2021 a fost finalizat integral controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerile
administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020.
Totodată, în martie 2020 au fost notificate 165 de partide politice în vederea transmiterii
raportărilor a căror publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, este prevăzută de legislația
în domeniu. După înregistrarea documentelor au fost verificate un număr de 68 de formațiuni
politice.
De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă desfășoară acțiuni care vizează
monitorizarea şi controlarea modului de actualizare a Registrului electoral de către persoanele
autorizate să efectueze operaţiuni în această evidență, conform art. 26 din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării respectării obiectivelor stabilite prin
art. 24 alin (2) din același act normativ. 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.
Ȋn acest context, Autoritatea a aplicat 409 avertismente scrise în anul 2017 și 248 în anul
2018, precum și 131 de amenzi în anul 2017 și 24 în anul 2018 persoanelor autorizate să efectueze
operaţiuni în Registrul electoral. Pe parcursul anului 2019, la nivelul structurilor teritoriale ale AEP
s-au desfășurat 1.208 activități de control privind monitorizarea modului în care autorităţile
administraţiei publice locale îndeplinesc atribuţiile ce le revin potrivit actelor normative în materie
electorală, fiind aplicate, în total, 172 de sancţiuni contravenţionale primarilor, secretarilor și altor
reprezentanți ai primăriilor. La nivelul anului 2020, Autoritatea a desfășurat 244 de acțiuni care au
vizat monitorizarea şi controlarea modului de actualizare a Registrului electoral de către persoanele
autorizate să efectueze operaţiuni în această evidență, fiind aplicate 38 de sancțiuni. Datele
specifice controalelor realizate în cursul anului 2020 vor fi prezentate în raportul privind activitatea
instituției care va fi publicat în perioada următoare pe site-ul oficial al AEP.
Măsura 5.3.4.
Cu privire la această măsură, precizăm că pe parcursul anilor 2017 și 2018, la nivelul
Autorității Electorale Permanente nu s-au înregistrat sancțiuni disciplinare. În anul 2019 s-a
constatat că 7 persoane din cadrul AEP au săvârșit abateri disciplinare, fiind sancționate cu
avertisment.
În anul 2020, Comisia de disciplină a Autorității Electorale Permanente a înregistrat o
sesizare cu privire la starea de incompatibilitate a unui angajat. Cercetarea s-a finalizat în anul 2021
prin emiterea Raportului nr. 85/CD/14.01.2021 și a Raportului nr. 86/CD/14.01.2021. În
concordanță cu cele constatate prin cele două rapoarte, a fost adoptat un ordin privind destituirea
respectivului angajat din funcția publică parlamentară de execuție de consilier parlamentar.
Totodată, precizăm că, la data de 03.02.2021, Agenția Națională de Integritate a comunicat
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Autorității Electorale Permanente Raportul de evaluare nr. 4187/G/II/26.01.2021 prin care a
constatat starea de incompatibilitate a respectivului angajat al AEP pentru perioada 01.07.2020 05.11.2020. Incidentul de integritate va fi raportat cu respectarea dispozițiilor Metodologiei de
evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018.
Măsura 5.3.5.
Ȋn ceea ce privește implementarea măsurii referitoare la utilizarea infrastructurii dezvoltate
în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013, compartimentele
de specialitate ale Autorității Electorale Permanente cu atribuții în materie au emis 8 rapoarte în
anul 2016, 36 de rapoarte în anul 2017, 79 de rapoarte în anul 2018 și 74 de rapoarte în anul 2019.
În anul 2020, au fost emise și încărcate în aplicația informatică ForExeBug 79 de rapoarte, având
următoarele obiecte: buget și actualizări bugetare (17 rapoarte), situații financiare lunare (36 de
rapoarte), situații financiare trimestriale (20 rapoarte) și situații financiare anuale (6 rapoarte).
Măsurii 5.3.7.
Măsura a fost implementată prin publicarea site-ul oficial al Autorității Electorale
Permanente și în Monitorul Oficial al României, Partea I, rapoarte privind controalele efectuate de
instituție referitoare la respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a
campaniilor electorale. Situațiile sancțiunilor contravenționale aplicate formațiunilor politice în
urma controalelor efectuate în anii precedenți pot fi consultate la adresa www.finantarepartide.ro.
Situațiile aferente anului 2020 se află în curs de elaborare.
Măsurile 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. și 6.7.
Măsura 6.1., referitoare la adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul
tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a
întreprinderilor publice care intră sub incidenţa SNA, a fost realizată prin reafirmarea
angajamentului de a combate fenomenul corupției în domeniul său de activitate prin adoptarea la
data de 17 mai 2017 a Declarației privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și
mecanismele Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 și a Planului de integritate
al Autorităţii Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020.
Prin Declarația privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele
Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, Autoritatea Electorală Permanentă și-a
asumat responsabilitatea respectării valorilor și a principiilor enunțate prin SNA și s-a obligat să
îndeplinească obiectivele stabilite care ţin de competenţa sa specifică, să respecte mecanismul de
monitorizare a strategiei, precum și să colaboreze cu celelalte instituții publice în vederea
îndeplinirii obiectivelor comune, reafirmându-și angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle care îi
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revin cu respectarea principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei,
profesionalismului, responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii.
De asemenea, Măsura 6.2. (consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de
integritate) a fost realizată în anul 2017, prin transmiterea proiectului planului de integritate tuturor
angajaților spre consultare, prin e-mail. Au fost înregistrate opt propuneri de corectare a planului,
nefiind preluate întrucât vizau eliminarea unor măsuri stabilite prin SNA sau introducerea unor
măsuri care excedează atribuțiile AEP. Totodată, precizăm că Măsura 6.5. a fost realizată prin
publicarea documentelor pe site-ul oficial al instituției.
Referitor la Măsura 6.6., privind evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi
adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute, arătăm că modul de implementare a
fost evaluat cu ocazia elaborării rapoartelor de progres transmise Ministerului Justiției în anii
precedenți. De asemenea, s-a apreciat necesitatea actualizării planului de integritate, având în
vedere adoptarea noului Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale
Permanente prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019.
Astfel, în urma consultării tuturor angajaților de către conducătorii din compartimentele de
specialitate în care își desfășoară activitatea și a persoanelor din conducerea AEP privind aspectele
și măsurile prevăzute în plan care necesită modificări, a fost elaborat Planul de integritate al
Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020, fiind aprobat prin Ordinul nr.
959/22.08.2019. Noul plan de integritate a fost înaintat Ministerului Justiției, spre știință, prin
Adresa cu nr. 17351/27.08.2019. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru
perioada 2019-2020 integrează măsurile plasate în responsabilitatea Autorității prin Strategia
Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020, totalizând 21 de măsuri subsumate unui număr de
3 obiective generale.
Pentru realizarea Măsurii 6.7. (transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic
şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei) AEP a colectat și
diseminat integral indicatorii din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire
a corupției, aceste situații fiind publicate pe site-ul oficial al instituției. De asemenea, în perioada
2017-2020, AEP a răspuns tuturor solicitărilor primite de la Secretariatul tehnic al SNA, totalizând
25 de comunicări, și a fost reprezentată la toate lucrările platformei de cooperare la care a fost
invitată.
Măsurile 2.1.7., 6.3. și 6.4.
Referitor la implementarea acestor măsuri, arătăm că prin Ordinul nr. 60/2017 s-a constituit
Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente (CM), având ca principal scop
monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării unui sistem
integrat de control intern managerial în cadrul instituției, care să asigure atingerea obiectivelor
acesteia într-un mod eficient, eficace și economic. Prin Ordinul nr. 59/2017 a fost înființată Echipa
de gestionare a riscurilor (EGR), având ca principal scop monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea
metodologică în vederea implementării Standardului 8 – Managementul riscului, în conformitate
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cu prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ulterior, având în vedere adoptarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului
nr. 600/2018, atribuțiile EGR au fost preluate de CM. Echipa de gestionare a riscurilor și Comisia
de monitorizare, după caz, au formalizat și actualizat anual obiectivele generale, obiectivele
specifice, indicatorii de performanţă, activităţile şi procedurile necesare îndeplinirii atribuțiilor,
precum și riscurile specifice și măsurile de remediere a acestora.
Având în vedere adoptarea noului Regulament de organizare și funcționare a Autorității
Electorale Permanente prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
nr. 2/2019, CM a fost reorganizată prin Ordinul nr. 685/2019. De asemenea, în conformitate cu
prevederile art. 3 alin. (6) din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, Comisia
de monitorizare a coordonat procesul de actualizare a documentației specifice proceselor de
gestionare a riscurilor și de monitorizare a performanțelor, fiind adoptate Ordinul nr.1079/2019
privind Registrul de riscuri și Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile
semnificative de la nivelul Autorităţii Electorale Permanente și Ordinul nr.1117/2019 privind
aprobarea misiunii, viziunii, funcţiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor
de performanţă, activităţilor şi procedurilor necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorităţii Electorale
Permanente.
Cu acest prilej, Autoritatea a redefinit misiunea, viziunea și obiectivele sale generale și
specifice. Misiunea AEP constă în asigurarea organizării şi desfăşurării alegerilor şi a
referendumurilor, precum şi a finanţării partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a
standardelor internaţionale şi europene în materie. Viziunea este cea a unei instituții publice
inovativă, recunoscută în plan internațional, care generează încredere, furnizează servicii de înaltă
calitate și asigură îndeplinirea dorințelor legitime ale electoratului și partidelor politice.
În cursul anilor 2019 și 2020, prin ordine ale președintelui instituției, obiectivele specifice,
indicatorii de performanţă, activităţile şi procedurile necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorităţii
Electorale Permanente, precum și Registrul de riscuri și Planul de implementare a măsurilor de
control pentru riscurile semnificative de la nivelul Autorităţii Electorale Permanente au fost
actualizate pentru a răspunde evoluțiilor legislative și situațiilor practice întâmpinate.
De asemenea, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018, s-a constituit
Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul
Autorităţii Electorale Permanente care a demarat în anul 2019 procesul de formalizare a registrului
riscurilor de corupție, fiind aprobat prin Ordinul nr. 110/2020. Registrul formaliza 64 de riscuri de
corupție și 126 de măsuri de intervenție.
Ulterior, ca urmare a adoptării Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității
Electorale Permanente prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
nr. 4/2020, Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente a fost
actualizat prin adoptarea Ordinului nr. 1362/2020, fiind formalizate 69 de riscuri de corupție și 132
de măsuri de intervenție.
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Totodată, s-a procedat la armonizarea documentației de control intern managerial la noul
regulament, fiind adoptate Ordinul nr. 1336/2020 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare
a Autorității Electorale Permanente, Ordinul nr. 1370/2020 privind aprobarea Planului de
continuitate a activității Autorității Electorale Permanente, Ordinul nr. 1371/2020 privind
aprobarea misiunii, viziunii, functiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor
de performantă, activităţilor şi procedurilor necesare îndeplinirii atribuţiilor Autoritătii Electorale
Permanente, Ordinul nr. 1374/2020 privind aprobarea Inventarului funcţiilor sensibile și a
măsurilor de control specifice de la nivelul Autorităţii Electorale Permanente, Ordinul
nr. 1369/2020 privind aprobarea Registrului de riscuri și a Planului de implementare a măsurilor
de control pentru riscurile semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente, precum și
Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 4/29.12.2020 privind desemnarea responsabililor cu
riscurile de la nivelul Autorității Electorale Permanente. Ordinul nr. 1371/2020 formalizează
3 obiective generale, 52 de obiective specifice, 336 de indicatori de performantă, 173 de activităţi
şi 118 proceduri necesare îndeplinirii atribuţiilor Autoritătii Electorale Permanente, iar Ordinul
nr. 1369/2020 formalizează 284 de riscuri, 259 de activități expuse la risc și 519 măsuri de control
specifice.

II. Implementarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2018
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea
Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor
publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de
corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și
formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a
incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu
formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prin ordine ale președintelui
AEP, la nivelul instituției a fost desemnat responsabilul pentru implementarea metodologiei de
evaluare a incidentelor de integritate, s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea
metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Autorităţii Electorale Permanente, au
fost procedurate activitățile specifice și a fost formalizat Registrul riscurilor de corupție de la
nivelul Autorității Electorale Permanente.
Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie
în cadrul Autorităţii Electorale Permanente a fost constituit prin Ordinul nr. 65/2019 și, având în
vedere adoptarea unui nou regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale
Permanente, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019,
a fost reorganizat prin Ordinul nr. 958/2019.
În cursul anului 2020, având în vedere desemnarea celui de-al doilea consilier de etică din
cadrul Autorității Electorale Permanente, precum și fluctuația de personal de la conducerea unor
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compartimente reprezentate în Grupul de lucru, acesta a fost reorganizat prin Ordinul nr. 415/2020.
Ulterior, ca urmare a intrării în vigoare a noului Regulament de organizare și funcționare a
Autorității Electorale Permanente, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților
și Senatului nr. 4/2020, s-a procedat la reorganizarea Grupului de lucru pentru implementarea
metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Autorităţii Electorale Permanente prin
Ordinul nr. 1258/2020.
Mai arătăm că prin Ordinul nr. 1118/2019 au fost aprobate Procedura privind evaluarea
incidentelor de integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente (PS.13), Ediția I, Revizia 0,
și o nouă ediție a Procedurii privind managementul riscului (PS.08). Procedura privind evaluarea
incidentelor de integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente (PS.13) stabilește modul de
evaluare ex-post a eventualelor incidente de integritate produse de către personalul Autorității
Electorale Permanente, precum și modul de valorificare a evaluărilor, în conformitate cu
Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice
centrale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018. Procedura privind managementul
riscului (PS.08), Ediția II, Revizia 0, stabilește modul de identificare, formalizare și gestionare a
riscurilor generale și a celor de corupție de la nivelul instituției, precum și posibilitatea oricărui
angajat de a alerta conducerea instituției privind existența unui risc neformalizat.
Activitatea V din cadrul Proiectului Argus (Cod SIPOCA 434) a vizat realizarea
registrului riscurilor de corupție de la nivelul AEP, elaborat conform dispozițiilor și criteriilor
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018. Responsabili pentru elaborarea livrabilelor au
fost experți externi cooptați de Autoritate în acest sens, care au realizat o evaluare a documentelor
privind riscurile și vulnerabilitățile instituției, elaborând Registrul riscurilor de corupție de la
nivelul Autorității Electorale Permanente. Acest proces a fost demarat în anul 2019, iar registrul a
fost aprobat prin Ordinul nr.110/2020 și formaliza 64 de riscuri de corupție și 126 de măsuri de
intervenție.
Ulterior, ca urmare a adoptării Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității
Electorale Permanente prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
nr. 4/2020, Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente a fost
actualizat prin adoptarea Ordinului nr. 1362/2020, fiind formalizate 69 de riscuri de corupție și 132
de măsuri de intervenție.
Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
599/2018 și raportat la prevederile Ordinului nr. 1258/2020, Grupul de lucru pentru implementarea
metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Autorității Electorale Permanente a emis,
în baza contribuțiilor compartimentelor Autorității, un raport privind implementarea măsurilor
stabilite prin Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, aferent
anului 2020. Raportul consemnează că nu se impune adoptarea unor măsuri suplimentare sau
revizuirea Registrului riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, având
în vedere gradul ridicat de implementare a măsurilor de intervenție (peste 98%).
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III. Implementarea recomandărilor formulate prin Raportul de evaluare tematică a
Autorității Electorale Permanente privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
2016-2020
Autoritatea Electorală Permanentă a participat la misiunile de evaluare coordonate în anul
2019 de Ministerul Justiției, în contextul implementării proiectului „Consolidarea capacității
administrative a Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini
implementarea măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62).
Astfel, la data de 24 septembrie 2019 a avut loc misiunea de evaluare derulată în contextul
implementării proiectului, iar AEP a transmis 31 de documente necesare derulării misiunii și a
completat chestionarele tematice de evaluare și fișele de raportare specifice.
Ȋn urma desfășurării misiunii, a fost emis Raportul de evaluare tematică a Autorității
Electorale Permanente privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.
Raportul conține 18 recomandări menite a îmbunătăți cadrul de implementare a standardelor legale
referitoare la consilierea etică, regimul incompatibilităților și al pantouflage-ului, precum și a celor
referitoare la transparența decizională.
La data prezentului raport, consemnăm 16 recomandări implementate și 2 recomandări
parțial implementate, după cum urmează:
1. Recomandarea IV.A.1. – participarea personalului instituției la activitățile de formare
profesională privind conflictul de interese (implementată):
În anul 2020, 38 de angajați ai Autorității Electorale Permanente au participat la un curs
desfășurat în sistem online care a tratat etica, integritatea și regimul incompatibilităților.
2. Recomandarea IV.A.2. – crearea unui mecanism de informare a angajaților, în special la
încetarea raportului de serviciu/încetarea contractului de muncă etc., cu ocazia lichidării,
cu privire la interdicțiile instituite prin dispozițiile legale în materia pantouflage-ului
(implementată):
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 619/15.09.2020 a fost
aprobată Procedura formalizată privind elaborarea ordinelor de personal (PO.DGJRU.09), Ed. II,
Rev. 0, care stabilește că ordinele privind încetarea raporturilor de serviciu/a contractului de muncă
vor cuprinde un articol distinct prin care se informează privind interdicțiile după încetarea
raportului de serviciu/a contractului de muncă.
3. Recomandarea IV.A.3. – elaborarea unui regulament intern/procedură de lucru care să
prevadă procedura monitorizării situațiilor de pantouflage și desemnarea unei persoane
pentru monitorizarea acestor situații (implementată):
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 228/14.02.2020 a fost
desemnată persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul instituției.
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Totodată, prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 619/15.09.2020 a fost
aprobată Procedura privind monitorizarea situațiilor de pantouflage (PS.27), Ed. I, Rev. 0.
4. Recomandarea IV.B.1. – organizarea periodică a unor sesiuni de formare/informare privind
regimul incompatibilităților, precum și diseminarea unor materiale de informare în domeniu
(de exemplu, Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese, elaborat de ANI)
și a unor chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituției a
dispozițiilor legale privind regimul incompatibilităților (parțial implementată):
În cursul anului 2020, 38 de angajați ai Autorității Electorale Permanente au participat la
un curs desfășurat în sistem online care a tratat etica, integritatea și regimul incompatibilităților.
De asemenea, a fost întocmit un ghid sintetic cu privire la modul de completare a declarațiilor de
avere și interese, care a fost adus la cunoștința personalului AEP și a fost publicat pe site-ul AEP
la secțiunea ,,Legea 544/2001" - subsecțiunea ,,Declarații de avere și interese". În perioada
următoare, vor fi aplicate chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații
instituției a dispozițiilor legale privind regimul incompatibilităților.
5. Recomandarea IV.B.2. – elaborarea unor proceduri interne cu privire la prevenirea și
gestionarea situațiilor de incompatibilitate, incluzând, spre exemplu, un registru al riscurilor
(parțial implementată):
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 567/17.08.2020 privind
aprobarea misiunii, viziunii, funcțiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor
de performanță, activităților și procedurilor necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorității Electorale
Permanente, s-au inventariat activitățile în cazul cărora modul de lucru va fi stabilit prin Procedura
formalizată privind prevenirea și gestionarea situațiilor de incompatibilitate (PS.28). Procedura
este în curs de elaborare.
6. Recomandarea IV.B.3. – elaborarea unui set de criterii specifice, adaptate particularităților
instituției, prin raportare la care să se stabilească numărul de funcții sensibile la nivelul
instituției (implementată):
7. Recomandarea IV.B.4. – elaborarea unor proceduri interne privind modul de acțiune în
cazul funcțiilor sensibile (implementată):
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 1081/07.10.2019 a fost
aprobată Procedura privind gestionarea funcțiilor sensibile (PS.23), Ed. I, Rev. 0. Procedura
stabilește criteriile specifice (factorii de risc), adaptate particularităților instituției, prin raportare la
care să se stabilească numărul de funcții sensibile la nivelul instituției. Totodată, prin Ordinul nr.
1080/07.10.2019 au fost desemnate persoanele responsabile cu derularea procesului de identificare
a funcțiilor sensibile la nivelul Autorității.
În concordanță cu modul de lucru stabilit prin procedură, aceste persoane, alături de
Secretarii Comisiei de monitorizare a AEP, au întocmit Inventarul funcțiilor sensibile și a măsurilor
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de control specifice de la nivelul Autorității Electorale Permanente. Inventarul a fost aprobat prin
Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 119/29.01.2020.
Totodată, prin Nota cu nr. 1639/06.02.2020, s-a solicitat completarea unui chestionar de
evaluare a cunoștințelor în domeniul funcțiilor sensibile de către personalul Autorității care ocupă
astfel de funcții, astfel cum au fost formalizate prin Ordinul nr. 119/2020. În urma respectivei
evaluări, s-a constatat (prin Raportul cu nr. 8154/03.07.2020) o medie a răspunsurilor corecte de
4,98/5 și un grad de cunoaștere în domeniul funcțiilor sensibile de 99,74%.
Ulterior, ca urmare a intrării în vigoare a noului Regulament de organizare și funcționare a
Autorității Electorale Permanente, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților
și Senatului nr. 4/2020, s-a procedat la actualizarea Inventarului funcțiilor sensibile și a măsurilor
de control specifice de la nivelul Autorității Electorale Permanente prin adoptarea Ordinului
nr. 1374/30.12.2020.
8. Recomandarea IV.B.5. – elaborarea la nivelul instituției a unei proceduri specifice privind
protecția avertizorilor în interes public care semnalează situații de incompatibilitate
(implementată):
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 234/17.02.2020 a fost
aprobată Procedura formalizată privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în
interes public (PS.26), Ed. I, Rev. 0. Procedura formalizează protecția avertizorilor în interes public
care semnalează posibile încălcări ale legii și ale normelor deontologice, situațiile de
incompatibilitate fiind asimilate unor astfel de fapte.
9. Recomandarea IV.B.6. – includerea de prevederi privind avertizorii în interes public în
Regulamentul de organizare și funcționare al AEP (implementată):
Prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 a fost
aprobat un nou Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente. În
conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) și (2) din Regulament, președintele Autorității aprobă,
prin ordin, regulamentul intern al instituției, care cuprinde și procedura privind avertizorii de
integritate.
Pe cale de consecință, prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente cu nr.
739/02.11.2020, a fost aprobat Regulamentul intern al Autorității Electorale Permanente. Precizăm
că dispozițiile art. 199-207 din Regulamentul intern instituie norme privind avertizarea în interes
public și protecția avertizorului.
10. Recomandarea IV.B.7. – actualizarea Codului etic adoptat în cadrul instituției în anul 2014
(implementată):
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 90/14.01.2019 a fost
aprobat un nou Cod de conduită etică a personalului Autorității Electorale Permanente.
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11. Recomandarea IV.B.8. – operaționalizarea unor canale de comunicare destinate exclusiv
angajaților, care să faciliteze sesizarea internă a situațiilor de incompatibilitate și a
conflictelor de interese (de exemplu, adresă de poștă electronică dedicată) (implementată):
La data de 17.01.2020 a fost creată adresa de e-mail etica@roaep.ro, fapt adus la cunoștința
personalului AEP. Procedura formalizată privind avertizarea în interes public și protecția
avertizorului în interes public (PS.26), Ed. I, Rev. 0, formalizează corespondența la această adresă
de e-mail.
12. Recomandarea IV.C.1. – organizarea părții de prezentare a informației de interes public de
pe pagina de internet a instituției într-un format mai accesibil și facil de utilizat
(implementată):
Ca urmare a unor actualizări, pagina de internet a AEP prezintă informațiile de interes
public într-un format accesibil și facil de utilizat.
13. Recomandarea IV.C.2. – includerea link-urilor către pagina de internet a Ministerului
Justiției care are disponibilă întreaga legislație pentru o prezentare a legislației la zi
(implementată):
Pe site-ul AEP, la secțiunea ,,Legislație electorală", unde este cazul, actele normative
publicate sunt însoțite de link-urile către site-ul www.legislație.just.ro.
14. Recomandarea IV.C.3. – prezentarea instituției AEP – atât structura centrală, cât și
structurile teritoriale, în pagina destinată informațiilor despre instituție, într-un format cât
mai accesibil cetățenilor, inclusiv din perspectiva organigramei și a structurii posturilor
alocate acestei instituții publice în ansamblul său (implementată):
Informațiile au fost publicate într-un format accesibil pe site-ul AEP la secțiunea ,,Despre
noi”, subsecțiunea ,,Organizare”, precum și la secțiunea ,,Legea 544/2001” - subsecțiunea
,,Organigramă”.
15. Recomandarea IV.C.4. – completarea informațiilor disponibile pe pagina de internet a
instituției cu respectarea standardului de publicare a informațiilor de interes public conform
Anexei 4 la SNA (implementată):
În cursul anului 2020 au fost actualizate informațiile disponibile la secțiunea ,,Contact" a
site-ului AEP. Totodată, mai arătăm că site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente este
corelat cu standardul general de publicare a informațiilor de interes public, prevăzut în Anexa nr.
4 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016.
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16. Recomandarea IV.C.5. – participarea angajaților la formări specifice privind dialogul dintre
administrația publică și societatea civilă, precum și inițierea din proprie inițiativă a
instituției a unor ședințe de dezbatere publică (implementată):
În februarie 2020, Autoritatea Electorală Permanentă a întreprins demersurile necesare
pentru participarea mai multor angajași la un curs de formare profesională cu tema ,,Comunicare
și Relații Publice. Metode și Tehnici de Succes & Uzanțe de Protocol în Instituțiile Publice”,
organizat de Institutul European din România. Având în vedere izbucnirea pandemiei virusului
Sarv-Cov-2 și instituirea stării de urgență în luna martie, cursul a fost amânat pentru o dată
ulterioară. De asemenea, în cursul anului 2020, Autoritatea Electorală Permanentă a organizat, din
proprie inițiativă, următoarele evenimente:
• 9 ianuarie - întâlnire cu reprezentanții unor formațiuni politice pe tema implementării
recomandărilor Curții de Conturi a României ca urmare a controlului asupra cheltuielilor
efectuate de acestea din subvențiile acordate de la bugetul de stat în anul 2018;
• 19 iunie - dezbatere publică online cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale;
• 10 iulie - dezbatere publică online cu privire la proiectul de hotărâre a AEP privind
aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la
alegerile locale din anul 2020;
• 20 iulie - întâlnire pe tema desfășurării alegerilor locale din anul 2020;
• 27 iulie - dezbatere publică online cu privire la proiectul de hotărâre a AEP privind
aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020;
• 23 octombrie - dezbatere publică online cu tema finanțării campaniei electorale pentru
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020;
• 3 noiembrie - întâlnire online cu reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale;
• 3 noiembrie - întâlnire online cu domnul Septimius Pârvu, reprezentantul Expert Forum.
17. Recomandarea IV.C.6. – dezvoltarea unei proceduri de înregistrare a solicitărilor de
informații verbale, spre exemplu, prin implementarea unui sistem de call-center în perioada
electorală (implementată):
În cursul anului 2020, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a fost
implementat un sistem de tip call-center, fiind instalate echipamente de comunicații tip voce la
nivelul compartimentelor cu atribuții directe privind organizarea și desfășurarea proceselor
electorale. Sistemul asigură înregistrarea și stocarea tuturor convorbirilor în vederea analizării
calitative a acestora. Totodată, la nivelul Departamentului cooperare internațională al Autorității
Electorale Permanente este gestionat un registru al solicitărilor telefonice.
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18. Recomandarea IV.C.7. – realizarea unei analize pentru extinderea tipurilor de date în format
deschis disponibile în sistem (implementată):
De la momentul desfășurării misiunii de evaluare, practica Autorității a fost de a publica
documente și în format editabil, unde acest lucru este relevant. Având în vedere disponibilitatea
aplicațiilor gratuite de editare a documentelor de tip .doc sau .xls, considerăm că datele publicate
în format editabil întrunesc caracteristicile fișierelor în format deschis. Totodată, datele statistice
referitoare la prezența la vot și la rezultatele proceselor electorale sunt publicate în format .csv pe
pagini de internet gestionate de AEP.
De asemenea, Autoritatea a analizat posibilitatea de extindere a tipurilor de date în format
deschis disponibile pe pagina sa de internet. În urma analizei efectuate s-a constatat că numărul
documentelor publicate de AEP în format deschis este de peste 370, 24 dintre acestea fiind
disponibile și pe site-ul data.gov.ro. Principalele recomandări emise în urma derulării acestei
analize vizează actualizarea constantă a acestor documente și publicarea la adresa www.data.gov.ro
a celor 177 de documente în format deschis existente pe pagina www.finantarepartide.ro,
gestionată de AEP.

IV. Implementarea Proiectului Argus
Ȋndeplinindu-și angajamentele asumate prin Declarația privind aderarea la valorile,
principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020,
AEP a derulat, în calitate de beneficiar, Proiectul Argus - integritate, etică, transparență,
anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod SIPOCA 434), proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014
– 2020! (Cod apel: POCA/130/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților
și instituțiilor publice). Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea transparenței, eticii și
integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului
3.5 din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
1. Îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale;
2. Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând
norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și
vulnerabilităților instituționale;
3. Dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor
și vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale
de integritate.
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Principalele activități întreprinse în perioada 2019-2020 în vederea implementării
proiectului au constat în:
➢ Organizarea cursului ,,Expert prevenirea și combaterea corupției" (Sub-activitatea IV.1.)
Pentru realizarea Subactivității IV.1. - ,,Organizare curs - Expert prevenirea și combaterea
corupției", 174 de angajați ai Autorității Electorale Permanente au participat, în luna iunie, 2019,
la un curs de formare profesională care a avut ca finalitate obținerea unor certificate de competență
profesională având codificarea COR 261920 – Expert prevenirea și combaterea corupției.
➢ Organizarea atelierelor de lucru cu tema ,,Aspecte economico-financiare relevante în
activitatea de control a partidelor politice” (Sub-activitatea IV.2.)
Subactivitatea IV.2 din cadrul Proiectului Argus a vizat organizarea și desfășurarea în luna
septembrie, 2019, a unor ateliere lucru la care au participat 174 de angajați ai Autorității Electorale
Permanente și lectori din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Camerei Auditorilor Financiari din
România. Scopul atelierelor a fost facilitarea cadrului în care lectorii invitați au prezentat aspecte
financiar–contabile relevante activităților de control a finanțării partidelor politice și a campaniilor
electorale desfășurate de către personalul Autorității Electorale Permanente.
➢ Organizarea cursului ,,Control intern managerial " (Sub-activitatea IV.3.)
Pentru realizarea Subactivității IV.2. - ,,Control intern managerial", 24 de angajați ai
Autorității Electorale Permanente au participat, în perioada octombrie-noiembrie 2019, la un curs
de formare profesională care a avut ca finalitate obținerea unui certificat având codificarea COR
325708.
➢ Organizarea unor vizite externe la instituții relevante (Sub-activitatea III.2.)
Ȋn vederea identificării unor bune practici în domeniul finanțării partidelor politice și a
campaniilor electorale, specialiști din cadrul Autorității Electorale Permanente au efectuat vizite
de lucru la instituții relevante din Olanda (martie 2019) și Ungaria (mai 2019). Bunele practici
identificate au fost integrate în ghidul specific Activității III a proiectului.
➢ Realizarea Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice (Activitatea III)
Pentru atingerea obiectivului principal, Activitatea III din cadrul Proiectului Argus a vizat
realizarea unei analize a modului în care se desfășoară procesele specifice controlului finanțării
partidelor politice și a campaniilor electorale și realizarea unui ghid de bune practici în domeniu.
Aceste livrabile au fost elaborate de către un grup de experți externi cooptați de AEP,
având experiență relevantă în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de integritate sau în
domeniul controlului intern managerial și al eticii manageriale.
Ghidul a fost publicat în anul 2020 și ilustrează standardele internaționale și regionale,
precum și exemple relevante de bune practici în domeniu, constituind un material esențial pentru
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actorii relevanți implicați în procesul de elaborare a actelor normative și administrative, persoanele
cu atribuții de control specific, precum și mandatarii financiari și trezorierii formațiunilor politice
și ai competitorilor electorali, după caz.
Atingerea acestui deziderat a fost posibilă prin implementarea Activității III ca un proces
incluziv, reunind experiențele teoretice și practice ale specialiștilor din domeniu sau din domenii
conexe pentru a stabili pașii de urmat în procesul de realizare a ghidului.
➢ Ȋmbunătățirea mecanismelor și procedurilor instituționale proprii în materie de etică și
integritate (Activitatea V)
Activitatea V din cadrul Proiectului Argus a avut ca scop elaborarea unor variante
actualizate ale unor proceduri operaționale aferente activității Departamentului de control al
finanțării partidelor politice şi a campaniilor electorale din cadrul AEP. Responsabili pentru
elaborarea procedurilor au fost experții externi cooptați de Autoritate în acest sens, cu sprijinul
experților interni din cadrul departamentului specializat. Experții externi au realizat analize ale
procedurilor aflate în vigoare și au emis un set de recomandări pentru actualizarea și îmbunătățirea
acestora, în conformitate cu prevederile aplicabile la momentul elaborării lor, urmărind
eficientizarea și consolidarea activităților de control.
De asemenea, Activitatea V din cadrul Proiectului Argus a vizat și elaborarea de către
experți externi cooptați în acest sens a unui raport privind stadiul actual al implementării
standardelor de control intern managerial, a unui set de recomandări privind actualizarea registrului
riscurilor de la nivelul instituției, precum și elaborarea proiectului registrului riscurilor de corupție.
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